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 ةغالحلا سورد ها 7 و 57و
 فيلأت

 ةعاّرتلا سوم
 يروفمار قح لضف د لاضفألا ىبأ ةمالعلل
 دنحلا «روفمارب (اًقباس) ةيلاعلا ةسردملا سيئر



 ةمدقم

 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 نأ: لأسن هللاو

 ةعاربلا سومه " باتكلا اذه حرش انرتخاو نتملاك " ةغالبلا 0 باتك انلعح

 .ةمهملا عضاوملا حرشل ةيشاحلاك

 .هيف ةدراولا تايبألاو ةينآرقلا صوصنللو باتكلا اذه نيوانعك رمحألا نوللا انرتحاو

 ةيدنهلا تاعبطلا ف دجوت يلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت

 .ةيناتسكابلاو

 .تاحفصلا سأر ف ثحابملا نيوانع ةفاضإ

 .يشاوخلا يف اهحرش مت يلا 'دوسألا' لكشلاب باتكلا صوصن ةباتك

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتحا يلا تاملكلل رمحألا نوللا

 .اهيلع فراعتملا ميقرتلا تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلا ةباتك

 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام ليكشت

 هللا, لآسن امك .ءىرخألا انعيزاشم: لامكإل :ةضاختو «هلهأو :همولعو“نيدلا .ةمدخل .انقفوي

 ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو ءهدنع الوبقم ءميركلا ههجول ًاضلاخ اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو هناحبس

 هاقلن يح هب انناعإو انمالسإ انئاوحإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع ظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف هلعجي نأو

 .نيمحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشم ءانتايرذو انيدلاو محريو انمحري نأ و ءانع ضار وهو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .نايبتلا بئاجعو يناثملا قئاقد انملعو «نايبلا بئارغو يناعملا عئادب انمهلأ يذلا هلل دمحلا

 نم هاطعأو ناكر سنإلا نم قلخلا ةفاك ىلإ لاسرإلاب هافطصا نم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 «نانويلا مكح هب قّزم ام ةمكحلا نمو «ناطحق ءاغلبو ناندع ءاحصف هب محفأ ام باتكلا

 .ناديم لك ف قبسلا بصقأو زاح يذلا هباحصأو هلآ ىلعو

 حلصأ - يروفمارلا قح لضف دمحم لاضفألا وبأ يرابلا نغلا ىلإ قلخلا جوحأ لوقيف !دعبو
 ديلا مهل نيذذلا نم ةعامج هفلأ يذلا ةغالبلا سورد باتك تيأر امل - هلآم نسحأو هلاح هلل

 عماجلا يف ملعلا ةبلط ميلعتل ةيبدألا نونفلاو «ةيبرعلا مولعلا اميس الو اهلج مولعلا يف ىلوطلا

 تالّروطم هاوح امل هراصتخا عم ًايواح هتدجوف هيف لمأتلا نيعب ترظن ءرصم يف عقاولا رهزألا
 ىلع ًاعقاوو ءدئاوزلاو تاشقانملا نم هلئاسم ةرثك عم ًايلاخو «دعاوقلاو لوصألا نم ةغالبلا ّنف

 اذلو .نيمدقتملا بتك يف هرظن لاط نم هفرعي امك نيرخأتملا بتك يف دهعي مل نسح بيترت

 ملعلا اولوأ هلعجو .راطقألا ىلإ روبدلاو لوبقلا هتراطو «راهنلا فصن ىلع سمشلا راهتشا رهتشا

 ناك نإو وهو «ةغالبلا ملع نم دنهلا سرادم رثكأ يف اهتسارد ررقت ّيلا بتكلا نم ةريصبلاو
 ىلإ هعئادو فشك يف نوحاتحي نامزلا اذه يف نيلّصحملا ةّماع نأ الإ «نايبلا حيصف ةرابعلا لزج

 ملعلا بالط نم ةعامج سامتلا يلع رتاوت اذلف «نآلا ىلإ حرش هل عقي لو ءحاضيإلاو حرشلا

 «هباقن هدئارف هوجو نع فشكيو هباعص لّزي ًاحرش هل بتكأ نأ لاقملاو لاحلا ناسلب لامكلاو

 تعرشو «ىرحأ هيلع مادقألا تيأر امل ىرخأ ترّخأو ًالجر تمّدق نأ دعب هحرش يف تذخأف

 لح ياهل لدم ل اك ضركتلا نع اضرغمو راضتخالاو زاجتإلا قا فئصملا رث 1 ًايطتقم هيف

 هاتضتراو ءابحألا ةتيسحتتما امك ريسي نام ق'هللا لمحبي ءاحق“ ناظنألاو ةنخاَبملا نم باتكلا

 ناّثط لكل ةضرعشلإطجت الو «باوثلاو ءاضرلا ماتخب هتلمع ام ىلع متحا مهللا .ءايلوألا

 .ٌريدج داعتلا هياضوو كين عيش لك ىلع كلإ «باسحلا موي ىلإ ارخذ هلعجاو «باتغمو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اونكمتيل ؛باتكلا اذه نم مهل ةحرش ثحبم لك لئاسم يف :هتذمالت شقاني نأ مّلعملل يغبني

 :هومهف امم اهكارذإ مهنكع ؛ىرخأ لئاسم مهاس كلذ مهتم ىأر اذإف ءاديج همهف نم

 تارابعلا جورخ بابسأ نع امهمهفو «ةغالبلاو ةحاصفلا حرش دعب مهلأسي نأك (أ
 :امهادحإ نع وأ ءامهنع ةيتآلا

 «ىألم ةنفح :يأ «ةرقنأب ادغ ىقبت ةرفنحسم ةنعطو ةرجنعثم ةنفح بر ١-

 .ةرقنأ دلبب ىقبت ةعسّتم ةنعطو

 .لحألا ّىلعلا هلل دمحلا -؟

 .صلاخلا ءاملاو محللا ديرت :حدامصلا تبرشو نيرعلا تلكأ نو

 0 يل تي هي را ل ا ا

 باج لك نم ربع نك ىلع اههز .. . همرق نسولب لَك يرعش تيل الأ -ه

 ءارعشلا لعفي ىج لوقلا يف 2 يدتهي ال ام لعفلا يف يدتهي نم -5

 .لعفي يح لوقلا يف ءارعشلا هيدتهي ال ام لعفلا يف يدتهي يأ
 | [رخأ ديرت] .ادسأ هانيارف ءاثم برقا

 اما هلع ن2 سف نإ لأ اطاخ لش هلويتإ .اذك . لعفت نأ كيلع بحي-

 [الضفو

 .هفاصوأ نم ناك نإو رخبلا ال «ةعاجشلا وه ءدسألا هب رهتشا يذلا صاخلا فصولا نإف :رخبأ



 نيملعملل هيبنت 7 ةمدقم

 :يأي امع اوبيجي نأ ءاشنإلاو ربخلا باب دعب مهلأسي نأكو (ب)

 نإ :ىلاعت هلوقو «ءزحلا نم مظعأ لكلا :كلوق ءاشنإلا مأ ربخلا نمأ ١-

 .[75:صصقلا] #4 ىَسوُم مْوَق ْنِم ناك َنوُراَق

 :مدن ةوحتاءفلضغلاو هرهظ حلا :كلوق يف ةلمج نيخلاب نايتإلاهجو ام -؟

 يف موقت تنأ «ءكلضفب .فرتعم انأ :كلوق نم عءاسلا هديفتسي يذلا ام 0#

 .ًارابطصا عيطتسأ ال نإ بر ءرحسلا

 مكي اًنإإَل :ىسيع لسر نع ةياكح ىلاعت هلوق بارضإلا يأ نم 0-4

 1١[. :سي] 4 وُلَسْرْمل ْمُكَِل ان ُملعَي انيرإ»و [١+:سب] «َنوُلَسْرُم
 [5 :ةحتافلا] ] «ميقَتْسُمْلا طاَرّصلا اندهاؤط :لوقي نأ يدتهملل له 2-ه

 نئارقلا نم ةدافتسملا اهيناعم امو «ةلثمألا هذه ءاشنإلا عاونأ يأ نم 2-5

 عماجملا ريرج اي انتعمج اذإ  مهلثع ئئجف يئابآ كئلوأ )١(

 .ماق مأ دعقأ يلابأ ال (5) .كيغ نع عحرت ال (”) .كل ادب ام لمعا (؟١)

 ملط (/) ؟زوفكلا الإ يزاجي له (3) [م>:رثزلا] 4هَدْبَع فاك هللا َسِبلَأ اق (0)

 [16:ةارعشلا] 4 ًاديلَو ايف كبر
 احا اخ نسقلاب مس 11١ !ديلام ام اغا ههنا مو

 ؟ًاقارف ىفك قيقعلا ناكسأ ٠١( .انثدحيف انيتأي ول (9)

 :ةلثمألا هذه يف ركذلا يعاود نع فذحلاو ركذلا دعب مهلأسي نأكو (ج)

 .كرمأ يف يملك سيئرلا (9) [1::نسمب] «ادَسَر مُر مهب َداَرَأ ْمأل (1)



 نيملعملل هيبنت 0

 نّمأو .فراعملا رشن ريمألا (4) .[ايبغ تطاخت] كتلباقمي. نرمأ سيئرلاو (©)

 له :لئاقل ًاباوج] قراسلا رضح (ه) [؟ريمألا لعف ام :لأس نمل ًاباوج] فواخخملا
 ايم لا ب هل ليز ظرف لاو دو ادد قو [«قراسلا رضح

 لاا

 اراجتسا نم ريجي سابعو 2 انع بطخلا دصي سابعف (0)

 .[حدملا ماقم يف هلوقت]

 :ةلثمألا هذه يف فذحلا يعاود نعو

 ىَقَاَو ىطغأ ْنَم امال () ١[- ::نسحلا] (ٍضْرَأْلا يف ميدي دَسَأ يردن ال نوط (1)
 [؟:ىلعألا] 4ىَرَسَف قل (0):.[/:ه:ليلل] 4ىَرْسْبل ُهَوَسيْنَسَف ىتْشُحْلاب َقَّدَصَو

 ًارْثَأ ْمُكْسْفْنأ ْمكَل تَلوَسِإلا هال :[+:قحضلا] 53 ًاميتي َكدِحَي لأ (4)

 غوارم لاتحم ءاوملا ةحلصمو عورزلا ةجضنم (5) .[87:فسوي] ٌليِمَح ٌدْبَصَ

 .[ناسنإ ركذ دعب]

 نفديف ءاشي ام ثدحي راو ارهاخجم حيبقلاب قطني فيك مأ 00

 :ةلثمألا هذه يف ريخأتلاو مدقتلا يعاود نع 00 نأكو (د)

 .هكردي ءرملا ئمتي ام لك ام (7) .[4:صالخإلا] «ٌدَسَحَأ وفك هَل ْنك كي هلو 0)

 ناسنإلا (ه) .ءاشن ام كيلع حرتقن نامزلا كيلع لبقأ اذإ (4) .كراد يف حافسلا (5)

 .اًييش يدوف رهدلا (07) .رمألا خلصي نأ لأسأ هللا (5) .قطان ساسح مان مسج

 .[5:نوزفاكلا] نيد َيِلَوْمُكْنيِدمَكَلط (0)



 نيملعملل هيبنت 3 ةمدقم

 رمقلاو قاحسإ وبأو ىحضلا سمه 2 اهتجهبب ايندلا قرش ةثالث ا 29(202)

 رانا تلفلا# هد[ اذه دل] نالوا اع اربقي لهما مقا ءانآنامو ن6.

 :ةلثمألا هذه يف ريكنتلاو فيرعتلا ضارغأ نع مهلأسي نأكو (ه)

 ادر ”ميتللا#| تمرك لحن نإ ١ هبكلم عركلا تمركأ ِتنأ اذإ 0(

 «ةَدَئَسُم ثْهْح ْمُهَنأَك مِهِلوقِل خَمسَتاوُوُقَي و ْمُهْماَسْحَأ كجم مُهَََر اذإَوه (0)
 ا اَمإِ» (4) [١:بهللا] «َّبَنَو هَل يِبأ اَدَي تبت (©) .[4 :نوقفانملا]

 11 تدل «كيعر نمرعأ
 خفر عيبرلاو لضف لضفلاو 2" ىغولا مدتحا اذإ سابع سابع 22 ()

 اندلا ٌةاَيحْلا ِهِذَه امو (7) .ديلولا رعش أرقن ملو «بيبحو بيطلا يبأ رعش انأرق (1)

 4١[. :ناقرفلا] «الوُسَرمَلا َتَعَب يَِلااَدَهَأ (54[)0 :توبكتعلا] بعلو وها

 رمسلاو لاضلا نيب نابيش لسن نم ١ ٠ هتسساحم يف ًادرف رقصلا وبأ اذه (5)
 مُهاوُاَك ايل اوُبَدك َنَِّلاط 0١١ [٠١.:محشلا] «ئَحْؤَأ اَمِِْبَع ىلإ ىَحْوافط 0٠١١

 .بوثلا اذه طاخ :ريمألا سبالم طاخ ئذلا )١١( [17 :فازعأل] «نيِرِساَحْلا

 ِبْيَعْلا ُمِلاَعط )١6( :ةأرملا نم ريح : لجزلا 5 .راسؤ :هتيطعأ املأ«

 موقلا ثبل (10) ":اهيحار لامآلا لبقتسي مويلا (15) [7 :ماعتألا] 4ةَداَهَّشلاَ
 .[9 4 :روغلا] وسلا اوُعيطَأَو للا اوعي )١78( .لادجلا ف ةعاسلا اوضقو ؛ةعاس

 اوعمجأ نيدلا ءاملع (؟١) .عاجشلا ديز )٠١( .محللا رتشاو قوسلا لحدا )١9(
 ريزولا وخأ )١5( .صللا بيرق اذه (؟) .ناطلسلا ءارزو بكر (77) .بذك ىلع

 سراح ايو ؛بابلا حتفا باّوب اي (57) .ةقارهم ةربع يئافش نإو )١6( .يل لسرأ



 . :صصقلا] 4ةَيِدَمْلا ىَصقأ نم ُلُجَر َءاَجّو (00) .حربت ال

 * :ةرقبلا] 4ةَواَشِغ

020 

00 

1 

 هعيضأ ال بناج يدنع هللو

 ومهستع مورلا درظت ليخب ًامويف

 نيملعملل هيبنت

 ْمِحِراَصَبَأ ىَلَعَول 1 [”

 .دحأ نم مدق ام (*0) .ًامنغل هل نإو ًالبإل هل نإ (9) [

 بناج ةعالخلاو يدنع وهللو

 ابدجلاو رقفلا درطي دوحي ًامويو
 [4 :رطاف] 4َكِْبقْنِملُسُر ْتَيَذك دق َكوُبدَكُي نوط ©
 4١[. :ءارعشلا] «ارخأل ان نأ 050

 :ةينآلا تاهيبشتلا نع هيبشتلا دعب مهأسي نأكو (و)

60 

002 

00 

0 

00 

002 

09 

000 

 ىأر نمل ايرثلا حبصلا يف حال دقو

 اييكوات قعراشتملا اقص اك

 اهلمانأ تكبش ةيخز
 اهعماول موجنلا مارجأ نأكو

 ا م لا دج كاك

 املك رعش لاملا نإف لذبأ

 ادعلا عم ليم كنم يل ادب املو

 تلواطت يمرلا دص امك تددص

 هيف سيل"

 ضرألا قوفو بارتلا تحت ماظعو

 تكا ع عبو

 هع تح نم ربل ءاضتناب نأك

 ارون نيح ةيحالم دوقنعك

 اهيّْطغي اهقوف نم مخفلاو

 اهيفختل ةجنران قوف نم

 قرزأ طاسب .ىلع .نرثن ررد

 لوفأ تابقاثلل نكي مل ول

 ًاتابن ديزي ًاقلخ هتعسوأ

 ليدب كاوس ثدحي ملو يلع

 ليتق وهو ماَيألا ةدم هب

 رضو عفنل ىحتري لسمأ

 رك شو دمح راثآاهن
 عوقو دعب ءاسأبلا نم ةاحن



 1 ةمدقم

 :نأي اميف ةيعيدبلا تانسحملا نع مهلأسي نأكو (ز)

00 

00 

 هدر هوس ناككك افنان -ناننشك

 يل كحصن نود تلاح ةينملا تيل

 الا قو البق حرططق

 نافل اوت يو ظطصحتول

 مهتلا ىذأ نم انالك حيرتسيف

 [1 :ماعنألا] 4ايام َناَك ْنَمَوَلظ (4) «[1 58 :ةرقبلا] 4ُثيِمُيَو يحيط ()

065 

000 

00 

0 

000 

0 

010 

052 

00 

050 

0 

 ةكمزكل او قل انفو ااوكةقلخ

 هنيزي رع جات ٌرُخ سأر ىلع

 ٌةكَميْؤت ول ام راشغألا “خرما تبغ

 مهلزنم وهو نم رسلا اونطوتساو

 قلو لاف و ضف هلياةظود

 يكبتو يطعت بحسلا

 مكفويسو مكهوجوو مكؤارأ

 حباصمو ىدهلل ملاعم اهنم

 عاتمةةايحلا هذ هامنإ

 بيغ لّمَوملاو تاف ىضم ام

 هلو و ناخيا قباسبمو

 اهبشم دحي مل امل قبّسلا يف

 ليزنلا نأ ىوس مهيف بيع ال

 كاتمملاب نانا, رتكشاع

 اوقلُخ امو اوقلخ مفأكف

 هنيشسي لذ ديتهلبع رجل قو
 دلاحأ كّلنأب ايندتتلا“كتنفف

 مهريغلامويهب هوفأالو

 كحد ايطحأ يحستللاب

 ءاحضتو يلطعت نفلأو

 موحن نوحد اذإ تائداحلا يف

 موحر تايرخألاو ىجدلا ولحت

 اهيفطصي نم ُيبغلا هيفسلاو
 مكيفات يلا ةعاسلا كلو

 ديلا عوط حاص اي هتيأر

 دصقملا ىلإ يراكفأ قباس

 مشحلاو ناطرألاو لهألا نع ولسي

 تشمل ا تتئتتلل



 نيملعملل هيبنت ادب ةمدق ةمدقم

 ينأش ردق نالف اولاق الو 2 ينأش ردسق ىداعألا عضت ملف 24(

 .مامحلا حونو «مامغلا ءاكبو «رورسلا ماودو «روغنلا ماستبا نم بيطأ ءيش يأ (1)

 .كمالك “تحت كلامك (01)

 ١[ :عتحلا] كيلا رتل لوب را يللا لون (19
 نادك ني ةرار و قرا كرش اهنإ ةفيندلا ايندلا بطاخ اي 20-269

 راد نكن اح 1 ذك ةدكفأ ل كب و وز تكحبصأ اني عمو راد

 .حاجنلا قيرط ىلإ يداحلا هللاو



 ميحرلا نمحرلا هللا مشي

 نع ءاحصفلا نسلأ تزجعو ههتايآ يناعمي ةطاحإلا نع ءاغلبلا ةرابع ترصق يذلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو ءًزاجيإو ًابانطإ ةغالبلا فرط كلم نم ىلع مالسلاو ةالصلاو .هتاعونصم عئادب نايب
 .ازاخ ةقيقطلا لإ مهيد نيقافلا هباحصأو

 ةمصو نم ءيرب «ذخأملا بيرق «لانملا لهس «ةثالثلا ةغالبلا نونف يف باتك اذهف !دعبو
 ؛بيلاسألا حضوأو «بيتارتلا لهسأ هفيلأت يف انكلس ءلخملا راصتخالا بيعو ّلمملا ليوطتلا

 نم ةذمالتلا ةجاح هيلإ سمتال ام انكرتو ءاهلئاسم تاهمأو «ةغالبلا دعاوق ةصالخ هيف انعمجو

 وأ ءدقعم لح ف عيضت نأ مهتاوقأ ىلع ًاصرحو «مزأللا دح دنع ًافوقو ؛دئاوزلا دئاوفلا

 يق ةيبرعلا ةساردلا ملس ةيوحنلا نيوردلا بتك عم هب متف .رصتخم ليمكت وأ ءلوطم صيخلت

 .ةيريهجتلاو ةيئادتبالا سرادملا

 تي ل للا ا ا ااا كال نيركلا نيريمؤلل هلك كلذ يق لضفلاو
 بحاص دادعتسالا مدق ىلع اهتعفنم يف فقاولا «دالبلا ةمدخ يف ةحارلا داهم نع يفاجتملا

 طارصلا وحن فراعملا مدقت يف ءاضيبلا يدايألا يذ اهليكوو اشاب يكز دمحم ةفوطعلا

 .اشاب نيترأ بوقعي ةداعسلا بحاص موقلا روحا ىلع انؤش ةرادإو «ميقتسملا



 باتكلا ةبطخ 14 همدقم

 بئاغرل ًاقيقحت ؛ديدحلا عضولا اذه ليبس كولسو هديفملا ماظنلا اذه عضوب انيلع اراشأ ناذللا امهف

 «ةيرصملا رايدلا ةرهش ددحب ءاهردقب فراعلا «فراعملا دهم يف يشانلا اهرمأ ىلوو .دالبلا ريمأ

 هتمأ دوعس هللا مادأ «ئباثلا اشاب يملح سابع مخفألا انالوم ةيولعلا ةيدمحما ةلودلا ةبيبش ديعمو

 مومط ىفطصم دمحم ناطلس بايد دمحم فصان ينفح



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وه

 ةمدقم

 ةغالبلاو ةحاصفلا يف

 ناب اذإ هقطنم يف ٌئبصلا ّحصفأ:لاقي ءروهظلاو نايبلا نع بنت ةغللا يف :ةحاصفلا

 .ملكتملاو «مالكلاو ,ةملكلل ًافصو حالطصالا يف عقتو .همالك رهظو

 .ةبارغلاو «سايقلا ةفلاخمو ءفورحلا رفات نم اهمالس :ةملكلا ةحاصفف ١-

 ....اهه قطنلا رسعو «ناسللا ىلع اهلقث بحوي ةملكلا ف فصو :فورحلا رفانتف

 يأ :ةغالبلاو ةحاصفلا يف .ريكدتلا ربخلا يف لصألا نأل ؛اهرّكن اذلو ءفوذحم أدتبمل ربخ يهف .ةمدقم هذه يأ :ةمدقم
 دوصقملا لبق ركذُي ام انهه ةمّدقملاب دارملا نأل ؛ةمدقم هيف مالكلا لعج افإو .امهماسقأو ةغالبلاو ةحاصفلا نعم نايب يف

 «نفلا اذه دصاقم هب طبتري امث ةغالبلاو ةحاصفلا نعم نايب نأ ٌكشالو .هيف بلاطلا هب عفتنيو ءدوصقملا كلذ هب طبتريل

 هتغل تصلخو هّناسل قلطنا اذإ :حصفأو «يمجعألا حصف :لاقي ًاضيأو :همالك رهظو ناب اذإ .اهيف بلاطلا هب عفتتيو

 اذهلف «مازاتسالا نم عونب هيلإ لوؤي هنككل ءروهظلاو نايبلا سفن نكي مل نإو ىيعملا اذهو .نحلي ملف «تداجو ةنكللا نم
 تناك ءاوس «ةلالدلا قلطم وه دارملا نأ ىلإ هب راشأو .روهظلاو نايبلا يه :لقي ملو "روهظلاو نايبلا نع عينت" :لاق

 هذه دحأل ًافصو عقت يذلا ىعملاب نكل :خلإ ةملكلل ًافصو .ةلالدلا عاونأ نم اهريغب وأ «ةقباطملا قيرطب

 ريغ «ةفلتخم قئاقح امنأك ملكتملاو مالكلاو درفملا اصف راض يح رياغملا ئعملاب لب ءرخآلل افصو هب عقت ال تافوصوملا

 ةحاصف ىلع ةملكلا ةحاصف فيرعتل امدقم لاقو «فيرعتب اهنم الك درفأ اذلف اهل انايبو ًافيرعت حلصي رمأ يف ةكرتشم

 .حلإ ةملكلا ةحاصفف :اهيلع امهفقوتل ؛ملكتملاو مالكلا

 اهنإو .ةحيصف نوكت ال اهنم ءيش ةملكلا يف دجو ول تح ءةثالثلا هذه نم دحاو لك نم يأ :خإ رفانت نم اهتمالس

 وأ ءرفانتلا وهو اهفورحو اهتّدام يف بيع امإ اهتحاصف يف َّلخُملا نأل ؛ةثالثلا هذه نم ةمالسلا يف ةملكلا ةحاصف رصحمنا

 هذه ىوس رخآ ءيش اهيف روصتي ال ذإ ؛ةبارغلا وهو اهانعم ىلع اهتلالد يف وأ «سايقلا ةفلاخم وهو اهتغيصو اهتروص يف
 نم فطعلا اذهف ءامي قطنلا رسعتل ببس ةملكلا يف لقثلا نأ رهاظلا :امي قطنلا رسعو .اهتحاصفب الخُم نوكي ةئالثلا

 :اهي قطنلا رسع الإ سيل ةملكلا يف لقثلا نأ ىلع ءانب «ريسفت فطع نوكي نأ لمتحيو «ببسلا ىلع ببسملا فطع ليبق



 ةحاصفلا 15 ةمدقم

 بذذعلا ءاملل حاقتلاو «لبإلا هاعرت .تابنل عُحتعْملاو «نشدلا عضوملل َشظلا:وحن

 .لوتفملل رزشتسملاو ؛يتاصلا

 ىلع قوُب عمجك ءيفرصلا نوناقلا ىلع ةيراج ريغ ةملكلا نوك :سايقلا ةفلاخمو
 :يبنتملا لوق يف تاقوب

 لور اذلنف "تاقري . ناقد قي  ,ةلؤتلل فيس ماكل خضحَب كي نإف

 :هلوق يف ةددومكو «قاوبأ ةّلقلل هعمج يف سايقلا ذإ
2 

 ٍةدَدوُم نم مِهروُدُص ىف ىِلاَم . ةدهز ٌماِلل َىِنَي نإ
 .ماغدإلاب ةذوم سايقلاو

 يعم عقنرفاو ءعمتجا ئيعمب أكأكت :وحن ىنعملا ةرهاظ ريغ ةملكلا نوك :ةبارغلاو

 .دتشا ىنعمب مخلطاو ء«فرصنا

 يف ةتوافتم تاملكلا هذه مث .هل لثمملل ًاقباطم لاثملا نوكيل ؛تاملكلا هذه فصو وحن يأ :لوتفملل رزشتسملاو
 .كلذ نود "رزشتسم"ك اهضعبو «هيف هانتم "عخعه"ك اهضعبف «لقثلا باجيإو رفانتل

 نايب بيقع اهذوذش نايبو ءهنم ىثتسملا مكح ف اموكب الو هيف اهجاردناب ال يأ :نوناقلا ىلع ةيراجريغ
 يف اهنأل ؛ءيش يف ةفلاخملا نم تسيل ءءاحصفلا مالك يف ةعقاولا ةغللا يف ةتباثلا ذاوشلا نم ىبأي ىبأ :وحنف «نوناقل

 فالخ ىلع -تيبلا ف امك- تاقوب ةّلقلل هعمجو «هيف خفني يذلا وه ؛مضلاب قوبلا :لإ قوب .ةانثتسملا مكح
 .ةلودلا فيس ينعي حودمملا سفن 'تيبلا يف "سانلا ضعب"ب دارملاو .قئاوب ةرثكللو :قاوبأ ةلقلل .نوناقل
 ءافتثا يفاني ال زاوحلا نأل ؛ائيش يدجي ال ةيزعشلا ةرورضلل زئاج رعشلا يف سايقلا ةفلاخم نأب لوقلاو :ةددومكو

 ريغ يأ :ىنعملا ةرهاظ ريغ .ًادج ٌرهاظ اذهو «ةحاصفلاب ةلخم «ةزئاج اوك عم ظافلألا نم اريثك نإف ؛ةحاصفل

 ىلع نآرقلا لامتشا مزلي تح «لمحملاو هباشتملا ىلع فيرعتلا اذه قدصي الف .هل عوضوملا ئعملا ىلع ةلالدلا ةرهاظ

 عملا رهاظ هنكل دارملا ئعملا ىلع ةلالدلا رهاظ ريغ ناك نإو امهنم الك نأل ؛كلذو «هيف امهعوقول ؛بيرغل

 ؛ظافلألا هذه لثم نإف :دتشا ىنعمب مخلطاو .هل ناعوضوملا امهانعم ىلإ امهنم نهذلا لاقتنا ةلوهسل ؛هل عوضومل

 ثحبيو «درفني نأ ىلإ اهتفرعم يف جاتحي لب ءاهيناعم ىلع ةلالدلا رهاظب تسيل ءابرعلا برعلا نيب اميف اهوادت مدعل
 .ةغللا نم ةطوسبملا بتكلا يف اهنع



 .فيلأتلا فعض نمو ,ةعمتجم تاملكلا رفانت نم هتمالس :مالكلا ةحاصفو 9

 .هتاملك ةحاصف عم ديقعتلا نمو

 :وحن هب قطنلا رسعو «ناسللا ىلع هلقث بجوي ؛مالكلا يف فصو :رفانتلاف

 عرشي كلثم عرشلا شرع عفر يف

 نحو

 يدحو هتمل هتملام اذإو «ىعم ىرولاو «هحدمأ هحدمأ يم ميرك
 وحنو

 رفانت نم هتمالس وه مالكلا ةحاصف يف ربتعملا نأل ؛اذه لاق امنإو «رفانت هتاملك عامتجا يف نوكي ال نأب :ةعمتجم

 .ةملكلا ةحاصف نم كلذ نإف «ةدحاو ةملك ءازجأ رفانت نم ةمالسلا ال ءىرخألل هتاملك نم ةدحاو لك

 ثيح نم عومجملا نم ال «ةثالثلا هذه نم دحاو لك نم هتمالس وه اضيأ انهه دارملاو :خلإ فيلأتلا فعض نمو
 نم دحاو لك يف "نم" ةملكب انهه ىتأ هنأل ؛ةملكلا ةحاصف يف لاق ام رهظأ هيلع مالكلا اذه ةلالدو ؛عومجما

 نم ةملكلا ةحاصف يف انركذ ام لثمو .كلذب نذؤي ماقملا اذه لثم يف رجلا فرح راركت نأ رهاظلا نمو «ةثالثلا

 ىلع ضراعلا فيلأتلا يأ هتروص فو «تاملكلا رفانت هتّدام يف هبيعف ءًاضيأ مالكلا ةحاصف يف يرجي رصحلا هجو
 زرتحاو ."هتمالس" يف ريمضلا نم لاح :هتاملك ةحاصف عم .ديقعتلا هانعم هتلالد يفو ؛«فيلأتلا فعض تاملكلا

 نعو «فيلأتلا فعض نعو «تامكلا رفانت نع ايلا ًامالك ناك نإو هنإف «"رزشتسم هرعش" :انلوق لثم نع هب

 .ًاحيصف ًامالك نوكي الف «ةرفانتم اهفورح نأل ؛رزشتسم يهو «ةحيصف ريغ ةملك هيف نأ الإ ديقعتلا

 فورح ضعب عامتجا وأ ؛ىرخأ عم ةملك عومجم عامتجا قطنلا رسعو لقتلا اشنم ناك ًءاوس :هب قطنلا رسع
 :وحن :هلوقف ءىرخألا نم فورح ضعب عم ةملك

 عرشي كلثم عرشلا شرع عفر يف
 :هلوق اذكو

 ربق برح ربق برق سيلو 2 [رفق ناكع برح ربقو]

 :هلوقو .ىرخألا عومجم عم ةملك لك عومجب ءاقتلا امهيف لقثلا أشنم نأ كش ال ذإ ؛لوألا نم
 يدحو هنل هتمل ام اذإو يعم ىرولاو هحدمأ هحدمأ يم ميرك

 نيب عمجلا درحب ناك نإو «ىرحأ ةملك يف امهعم ةملك يف ءاه او ءاحلا عامتجا هيف لقثلا بجوم نأل ؛يناثلا نم

 .ةحاصفلاب لخي ال ريركتلا نودب ءاحملاو ءاحلا



 مالكلا ةحاصف 18 ةحاصفلا

 لبق رامضإلاك روهشملا يوحتلا نوناقلا ىلع راج ريغ مالكلا نوك: فيلأتلا فعضو

 هعجرم ركذ يأ

 :هلوق يف ةبترو ءاظفل ركذلا

 رامنس ىزحجي امك لعف نسحو 2 ربك نع ناليغلا ابأ هونب ىزج

 هيف روصحملا دنسملا مدقتك هيلع عمجملا نوناقلل ًافلاخت ناك اذإ هنإف «ضعبلا هزّوج امم هنوك عم :خلإ راجريغ
 يف لاق ام ىئعم اذهو .افيعض ال ادساف ناك عامجإلاب بجاو هريحأت نإف ءٌديز مئاق امنِإ :انلوق يف "امنإ"ب

 هذه دحأب عجرملا مدقت وه نوناقلا نأل ؛امكحو يعم اذكو :ةبترو اظفل .خلإ أشني فيلأتلا فعضف :ةيشاحلا

 ير مدقتي مل نأب ال ,هوجولا هذه نم ءيشب عحرملا مدقتي مل اذإ نوكي امنإ هتفلاخمف «ةعبرألا هوجولا

 نيهجولا ىلع ركذلل لماش ماع ئعم وهو ءاظفل ركذلا لباقم ةبتر ركذلاب دارأ هلل فنصملا لعلو .طقف

 يلأتلا ناك ءةبزألا ةرجولا هله دحأب هعجرم رك ذ لبق مالك يف رامتألا ناك اذإ ةلمكابو .اضيأ نيريحألا
 10 2 يأ رك نع .هونب هازج يذلا لحرلا ةينك ' "ناليغلا ابأ هونب ىزج" :هلوق ف امك ًافيعض

 نبك ِرَمَله :ىلاعت هلوق يف :ليق امكدْعَب ئيعمب انهه
 نأ فاخخو «هبجعأف ربكألا نامعتلل ةفوكلا رهظب (رصق وهو) قنروخلا ئب يمور لحجر مسا وه :ليق :رامنس
 ءازج ٌةازج" :اولاقف «تافاكملا ءوس يف لثملا هب برعلا برضف «تامف رصقلا ىلعأ نم هامرف «هلثم هريغل نبي

 ؟لوألا امأ امك و عمو بترو اعف "ناليغلا ابأ" :ئخأ هحجرم رك ذ لبق "وتب" نيم هيف رك ذ دقف .'رامثم

 :هريدقتو ؛مدقتلا ةبتر يف ًاظفل ًارخؤم هنوك عم عجرملا نوكي نأ نع ٌةرابع ةبتر ركذلا نألف :ياثا اّمأو «رهاظف

 بسحب ًارخؤم ناك نإو «ديز وهو "همالغ" يف ريمضلا عجرم نإف «لعاف اديز نأ ىلع ,"يز هّمالغ برض"ك
 اأو .ريخأتلا ةبتر يف ًالوعفم هنوكل ؛انهه عحرملاو .ًالعاف هنوكل ؛ريدقتلاو «ةبترلا بسحب مدقم هنكل ظفللا
 َوْه اوُنَِغا :ىلاعت هلوقك هظفل ركذي مل نإو «هانعم يضتقي ام ركذي نأ وه ئيعم ركذلاب دارملا نألف :ثلاثلا

 يف مدقتي م هنأ رهاظو «ك4اًؤُلِدَغ هتمضتيو هيضتقي يذلا لدعلا ىلإ دئاع ريمضلا نإف [6:ةدئاملا] 4ىَوَقَتلِل ُبَر وأ

 .هانعم يضتقي ام ركذ الو ؛عحرملا ظفل ركذ تيبلا

 نكلو ءاريدقت وأ ًاحيرص هظفل مدقتي الو 0000 اك ل عدنا :عبارلا امأو
 - ةتكنل فوذحما لعجي امك ءامكح ًامدقتم ةتكنلا هذه عجرملا لعجيف «ركذلا لبق رامضإلا يضتقت دقت ةتكن دحوي

 [59١:قاقشنالا] .4قبط ع اقبط

 فيلأت فلان نإف «رظنلا ىلوأ ضعب دنع ةحص هل لوق ىلإ روهشملا نع لودعلا نم أشني :فيلأتلا فعضو
 مالكلاو «ربتعم ريغ دساف امنإف هيف روصحملا دنسملا ريدقتو «لوعفملا عفرو ؛لعافلا رجك هيلع عمجملا نوناقلا مالكلا

 .رابتعاو ةحص هل بيكرت ف



 مالكلا ةحاصف 18 ةحاصفلا

 ةهج نم امإ ءافخلاو ءدارملا ئعملا ىلع ةلالدلا يفخ مالكلا نوكي نأ :ديقعتلاو

 سقما لردع ديما نيل مسيو رشتوأ ةريفخأت وأ هدفت ببسب ظفللا
 ٌلِئالَو_ رغَألا بسلا ىلع .مّيِش ! +. مهيااهب نوُحفحتي ال مُهَنَو ءتَحَفَج

 نم امإو .امب نوخفجي ال مهو ءرغألا بسحلا ىلع لئالد: ميش مهي تحفج :هريدقت نإف
 ِء

 ودك ىمسيو مهعي واخر ٍ ةهج ايون ًاديقغت دو ءامي دارملا مهفي ال تايانكو تازاحم لامعتسا ببسب ىبعملا ةهج
 (ديقعتلا اذه)

 ,هنويع رشن باوصلاو «هسيسا وحج اديرم (ةنيدملا يف هتنسلأ كلملا رّشك:كلوق :وحن

 ليبق نم نأشلا وهو ريمضلا عجرم لعج هنإف «[١:صالعإلا] (ّذَحَأهَللاَرُه لفظ :ىلاعت هلوق يف امك تباثلاك -
 داريإل ةتكن تببلا يف دجوي مل هنأ نّيبلا نمو .عماسلا نهذ يف نّكمتيل ؛ليصفتلاو لامجإلا ةتكنل ًامكح روكذملا
 ةعبرألا هوجولا دحأب ًاروكذم عجرملا نوك نم روهشملا يوحنلا نوناقلل ًافلاخم هفيلأت ناكف ركذلا لبق ريمضلا
 .ئح نباو شفخألاك مهضعب هزّوج امم كلذ ناك نإو ةياسملاب لح ًافيعض ناكف, هةروكبذملا

 نوك نع ةرابع اًهِإف «ةبارغلا فالخب هل عوضوملا هانعم ىلع ةلالدلا رهاظ ناك نإو «ملكتملل :ةلالدلا يفخ

 .عقاو للخل نوكي دارملا ءافحح يأ :ءافخلاو .قبس امك هل عوضوملا عملا ىلع ةلالدلا يفح مالكلا

 ةهج نم للحخ هبجوأ يذلا ديقعتلا اذه :ىمسيو .دارملا مهف ةبوعص بحوي امث كلذ ريغ وأ :خلإ ظفللا ةهج نم

 :يبنتملا لوقك كلذو ءاّيظفل اديقعت مالكلا كلذل بيكرتلاؤ ظفللا

 لإالد ٌرغألا بسحلا ىلع ٌمَيِْش ١ مهب اهب نوخفحُي ال مهو ؛تخفج
 هب يفخ ام ريخأتلاو ميدقتلا نم هيفف حضاولا ضيبألا :رغألاو «ةقيلخلا يهو :ةميش عمج ميشلاو ,رخفلا :خفجلا

 متدقتلا ببسب ظفللا ةهج نم للخل ؛دارملا ءافحو «ديقعتلا عقو انههف :خلإ مهو تخفج .دارملا ىلع ةلالدلا

 امإ عقاو للخل ءافخلا نوكي يأ "ظفللا ةهج نم اّمإ" :هلوق ىلع فطع :ىنعملا ةهج نم امإو .لصفلاو ريخأتلاو

 .نيعملا ةهج نم اّمِإ وأ ظفللا ةهج نم

 ديزم هل يذلا ءزجلل امسا هنوكل ؛نيعلا نإف :هنويع رشن .امب دارملا ىلع ةلادلا نئارقلا ءافخل :امي دارملا مهفي ال

 «ةيسوساحا هنع تفتنا هالول ذإ ؛هيلع اسوساجح هنوك فصوب هققحت فقوتي ثيحب سوساحللا صخشلاب صاصتخا

 هنوكب صاصتخا ديزم هل. سيل نكل هنم ًاءزج ناك نإو هنإف «ناسللا فالخب سوساحلا يف ازاحب لمعتست
 ءزحلا مسا قلطي امنإو «ًازاحم لكلا ىلع ءزج لك مسا قالطإ حصي ال هنأل ؛هيلع هقالطإ حصي الف ءًاسوساج
 .صاخلا هفصوب الصاح لكلا هب راص ام ققحتب صاصتعا ديزم هل يذلا



 ملكتملا ةحاصف و ةحاصفلا

 اًدُمحَتل ٌعوُمدلا َياَنيَع بكستو اوَسبُوقَتل مكنع نادلا َدعُي بّْلطأس

 .ءاكبلا تقو لخبلا نع هب نكي دومجلا نأ عم ءرورسلا نع دومجلاب ئك ثيح
 عومدلاب ١ ةبحألا ءاقل ماودي

 حيصف مالكب دوصقملا نع ريبعتلا ىلع اهي ردعقي ةكلم :ملكتملا ةحاصفو تنال

 .ناك ضرغ يأ يف
 غلبو «هيلإ لصو اذإ هدارم نالف غلب :لاقي عاهتنالاو لوصولا:ةغللا ٍِق :ةغالبلاو

 هذه يف باصأو .ةبحألا قارف نع اريثك لصحي يذلا نزحلا دوجو نع عومدلا بكسب نيكف :يانيع بكستو
 ةقرافم ىلع نزلا تقو وهو :ءاكبلا تقو .أطخأ هنكلو ءًافرع عومدلا بكس نم نزحلا مهف ةعرسل ؛ةيانكلا
 تيبلا اذه نيعم يفو .هدصق يذلا حرفلاو ءرورسلا ماود ال ةعرسب اهدومج نم مهفي يذلا هنأل ؛بابحألا

 دارملا فالخ بلطأف ءدوصقملا سكعو «بولطملا ضيقنب ةلماعملا ناوخإلاو نامزلا ةداع نأ امهدحأ :ناهجو

 بلطب دارملا نأ :يناثلاو .يرعشلا لييختلاو ةفارظلا هجو ىلع اذهو «دارملاب نوتأيف ناوخإلاو نامزلا طلاغأل

 ماودب رورسلا ماود كلذ نع لصحيل ؛عومدلا ةضافإ ىلإ يدؤملا هوركملا ىلع اهنيطوتو ؛هب سفنلا بيط قارفلا
 .جرفلا حاتفم ربصلا نإف ؛يقالتلا

 :لقي ملو ؛"امي ردتقي"سفنلا يف اهيلاوتبو اهلاثمأ خوسرب تخسر ةيناسفن ةيفيك :ةكلم :لاق امنإو :اب ردتقي ةكلم

 سيل امي رادتقالا نأل ؛ةايحلاب ضقتني الف «ةرشابملا ةردقلا ةردقلاب دارملا مث .لعفلاب قطنلا طرتشي ال هنأل ؛"رّبعي"

 ظفلب" :لقي ملو "حيصف مالكب" :لاق امنإو :حيصف مالكب .ةسراممو ملعت وأ ةيبرع ةقيلس طسوتب لب «ةرشابملاب
 «بلطلا وأ رابخإلا الإ رثكألا يف نوكي ال ملكتملا دوصقم نأل ؛صيخلتلا يف امك بكرملاو درفملا معيل ؛"حيصف

 .مالكلاو يدانسإلا بكرملاب ربعي امهنم لكو
 نع ريبعتلا ىلع رادتقالا ةكلم صخشل لصح ول يح ءامهريغو مذلاو حدملاك يناعملا عاونأ نم :ناك ضرغ يأ

 لقنو :ءاهتنالاو ءلوصولا .احيصف نوكي ال ءًالثم حدملاك طقف صاخ عون ىلإ رظنلاب حيصف مالكب هدصاقم
 «لوصولا اهانعم نوكي اضيأ اذه ىلعف «هدارم هنك هترابعب غلبي ناك اذإ ةغالب لحرلا غلب :"سوماقلاو جاتلا" نع

 لوصولا ةغللا يف ةغالبلا" :انهه لاق اذهلف «دارملا هنك ىلإ ةرابعلاب لوصولا وهو اضوبفتم 6-0 ناك نإو

 .ةحاصفلا ئبعم نايب يف لاق امك «ءاهتنالاو لوصولا نع ئبنت :لقي ملو ."ءاهتنالاو
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 .ملكتملاو مالكلل افصو :حالطصالا يف عقتو ءاهيلإ ىهتنا اذإ ةنيدملا بكرلا

 رمألا وه :ماقملاب ىمسيو لاحلاو .هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل هتقباطم :مالكلا ةغالبف

 ىمسيو ىضتقملاو .ةصوصخم ةروص ىلع هترابع دروي نأ ىلع ملكتملل لماحلا
 لاح حدملا :الثم «ةرابعلا اهيلع دروت ّيلا ةصوصخملا ةروصلا وه :بسانملا رابتعالا

 ةحخسار ةَفَص

 مث .ةغالبلاب ةملكلا فاصتا برعلا نم عمسي ملو عامسلاب قلعتي رمأ اذه نأل ؛ةملكلل ال :ملكتملاو مالكلل

 ملكتملاو مالكلا ةغالب تراص ثيحب ةفلتخم ناعم. لب دحاو نعم. ملكتملو مالكلل ًافصو عقت ال اضيأ ةغالبلا
 ىلع لك فيرعتو ءالوأ ميسقتلاب رداب اذلف ءامهل افيرعت حلصي رمأ يف نيتكرتشم ريغ ناتفلتخم ناتقيقح امهفأك

 اًموكل ؛مالكلا ةغالب فيرعت مدقو .ايناث ميسقتلا مث ءالوأ فيرعتلا ركذي نأ لصألا نأ عم ءكلذ دعب ةدح

 .ردصملا لعاف وه يذلا "هتقباطم" يف رورجملا ريمضلا نم لاح :هتحاصف عم .ملكتملا ةغالب فيرعت يف ةذوحأم

 لاحلا ىضتقم ةفرعم ناك امل مث .مهضعب هركذي مل اذهلو ؛اهموهفم يف لحاد ريغ ةغالبلا ققحتل طرش اذهو

 مدق ءهيلإ فاضملا ةفرعم ىلع فقوتي «كلذك هنأ ثيح نم فاضملا ةفرعم نأ ةرورض لاحلا ةفرعم ىلع افوقوم

 .ىضتقملا نيب مث لاحلا فيرعت

 ؛انامز هنوك مهوت لاحلا موهفم يف ربتعا :ليقو .ماقملاو لاخلا فدارت ىلع لدي مالكلا اذه رهاظ :ماقملاب ىمسيو

 كرتشملا ردقلا يف نادحتم ءرابتعالا اذهب نارياغتم امهف .هل الحم هنوك مهوت ماقملا موهفم فو «هيف مالكلا دورول

 بانطإلا نم ةصوصخم ةروص ىلع دارملا لصأ امب يدؤي يلا هترابع دروي نأ ىلع ملكتملل لماحلا رمألا وه يذلا

 «لاخلا بسانم هانعم لاخلا ىضتقم نأ ىلإ ةراشإ ةيمستلا اذه يفو :بسانملا رابتعالا يمسيو .امهريغو زاجيإلاو

 نسحتسملاو بسانملا نأ ىلع ًاهيبنت نوكيل ؛ىضتقملا ظفل هيلع قلطأ امو .هنع'ةفلخت عنتمي ينذلا هبجوم ال

 .ءاغلبلا رظن يف بجوملاو ىضتقملاك
 ف هلوق نكل ؛:ةصوصخملا ةروصلا كلت سفن وه لاخلا ئضتقم نأ ف حيرص اذه :خلإ ةصوصخملا ةروصلا وه

 رهاظلا نم ذإ ؛هنع ىبأي "لاخلا ىضتقم قباطي اني يلا يبرعلا ظفللا لاوحأ هب فرعي ملع وه" :يناعملا ملع فيرعت

 ةروصلا اهنيعب يهو :كلذ وحنو فذحلاو ركذلاو ديكأتلا يه لاح لا ىضتقم ظفللا قباطي امب يلا لاوحألا نأ

 الإو ؟"لاحلا ىضتقم قباطي احب يلا لاوحألا" :هلوق حصي فيكف «لاوحألا تايضتقم تلعج لا ةصوصحنملا

 تلعج يلا لاوحألا نيب قرفي نأ الإ ءلاوحألا كلت سفن مالكلا ةقباطمل ًاببس لاوحألا كلت نوكت نأ مزلي
 :لوألاب داري نأب «يناعملا ملع فيرعت يف كلي فنضملا اهركذ ىلا لاوحألا كلت نيبو لاوحألا تايضتقم

 "نإ"ب صوصحتملا ديكأتلاك ظافلألا يف ةدروملا تايئرتلا :ياثلابو ءيلكلا فيرعتلاو يلكلا ديكأتلاك ةيلكلا لاوحألا

 - :لاقي نأ حصيو «هقفاويو يلكلا قباطي «يئزحلا ىلع هلامتشا ببسب ظفللا نأ كش الو .مئاق اديز نإ يف الثم
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 ىلع اهداريإل وعدي لاح بطاخملا ءاكذو «بانطإلا ةروص ىلع ةرابعلا داريإل وعدي

 .ىضتقم زاجيإلاو بانطإلا نم لكو «لاح ءاكذلاو حدملا نم لكف «زاجيإلا ةروص
 .ىضتقملل ةقباطم زاجيإلاو بانطإلا ةروص ىلع مالكلا داريإو

 .ناك ضرغ يأ ف غيلب مالكب دوصقملا نع ريبعتلا ىلع امب ردتقي ةكلم :ملكتملا ةغالبو

 . يظفللا ديقعتلاو .فيلأتلا فعضو .فرصلاب سايقلا ةفلانعو «قوذلاب رفانتلا فرعيو

 يأ را ل لاس يل رشا رتل يرصحللا كاتب ققاوو .قباط دق "مئاق ًاديز نإ" -

 نيمالكلا نيب اهسفن ال ةصوصخملا ةروصلا ىلع لمتشملا مالكلا لاحلا ىضتقم لعج نم قرف ام لثم اذهو
 ام دعب كلل فنصملا مث .هسفنل ءيشلا ةقباطم ةلاحتسا عفدل ِايئزج رخآلاو اّيلك امهدحأ لعج نأب ؛نيقباطتملا

 .امهنيب ةبسن يه يلا ةقباطملا ئعم نايب ةدايز عم امهحّضوي نأ دارأ ىضتقملاو لاح ا نيعم نيب
 .انهه اهنايب نع ئيغي ام دويقلا ةدئاف نايب نم ملكتملا ةحاصف فيرعت يف ّرم دق :خلإ ةكلم

 ؛اهريغو مولعلا نم ةغالبلا لوصح يف هيلإ جاتحي ام نايب مالكلا اذه نم دوصقملا :قوذلاب رفانتلا فرعيو

 ةغالبلا فيرعت نم ركذ امم ملع دق هنأ كلذ ليصفتو .ةغالبلا لوصح هل نكميف ءاهلصحيو ةغالبلا بلاط اهملعيل

 بابسألا ةفرعم :امهدحأ :نيئيش نم ةغالبلا لوصح يف دب ال هنأ هتحاصف عم لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطم اهأب

 كلت نم دحاو نع زارتحالا دقف م هنأل ؛حيصف ريغ مالكلا داريإ نع ةفرعملا هذه زرتحيل ؛ةحاصفلاب ةلحملا

 :يناثلاو .ةغالبلا ققحتل اطرش ةحاصفلا نوك نم تملع امل ؛اضيأ ةغالبلا تفتناف «ةحاصفلا تفتنا ؛بابسألا

 بابسألاو .ةفرعملا هذه نودب ىتأتي ال لاحلا ىضتقمل اقباطم مالكلا داريإ نأ ةرورض اهتايضتقمو لاوحألا ةفرعم

 ام ىلع قوذلاب لب ءالصأ ملعب ملعي ال اهضعبو ءرخآ ملعب اهضعبو «ملعب فرعي اهضعب رومأ ةحاصفلاب ةلحملا
 رسعتم «اليقث ميلسلا قوذلا هّدع ام لك نأ نم حيحصلا بهذملا وه ام ىلع يأ ."قوذلاب رفانتلا فرعيو" :لاق

 فئاطل كردي امب سفنلل ةوق :قوذلاو .ليق ام ىلع اهدعب وأ جراخملا برقل هيف لحدم الو .رفانتم وهف «قطنلا
 برعلا ءاغلب مالك نيسرامملا نيدلؤملل امك يبسكو «ءابرعلا برعلل امك ّيقيلس وهو ءهنيسحت هوجوو مالكلا
 .مهرارسأو مهتاكنب نيلوازملا

 ؛سايقلل فلاخم "ةددوم نم مهرودص يف يل ام" :هلوق يف ةددوم نأ فرعي هب ذإ ؛فرصلاب فرعي يأ :فرصلاب

 .ماغدإلا بجو ؛ضرغل ادئاز نكي ملو اكرحتم امهنم يناثلا ناكو «ةملك يف اعمتجا اذإ نيلثملا نأ مهدعاوق نم نأل

 فعض امإ :هببس نألف ؛يناثلا امأو ءرهاظف :لوألا امأ ءوحنلاب امهنم لك فرعي :ديقعتلاو فيلأتلا فعضو

 .هفالخ وه امو ءلصألا وه ام نيبي وحنلاو .لصألل ةفلاخم رومأ عامتجا وأ «فيلأتلا



 هفيرعت 3 يناعملا ملع

 لاوحألاو نايبلاب يونعملا ديقعتلاو «برعلا مالك ىلع عالطالا ةرثكب ةبارغلاو «وحنلاب
 «يناعملاو د «فرصلاو «ةغللا ةفرعم ةغالبلا بلاط ىلع 2201 اتايضتقمو

 .برعلا مالك ىلع عالطالا ريثك قوذلا ميلس هنوك عم نايبلاو

 ندي
 روص فلتختف «لاحلا ىضتقم قباطي اب يلا يبرعلا ظفللا لاوحأ هب فرعي ملع وه

 نيف نقلي أ د ناو :ىلاعت هلوق كلذ لاثم «لاوحألا فالتخال ؛مالكلا

 فلاخُت مالكلا نم ةروص "مأ" لبق.ام نإف ء[1.:نمب] هيادَشَر مُهْبَر مهب َداَرَأ مأ ضرألا

 5 ا # مع «لوهجملل ئبم ةدارإلا لعف اهيف ىلوألا نأل ؛اهدعب ام ةروص

 نأ ملعو .ةسوناملا ظافلألاب ةطاحإلا هل لصح «مهمالك ىلع عالطالا ةرثك هل رسيت نم نأل :لا عالطالا ةرثكب

 يف ةلالدلا قرط فالتحا فرعي هب ذإ :نايبلاب .بيرغ وهف هل عوضوملا ئعملا ىلع ةلالدلا رهاظ ريغ وه امث اهادعام

 .بيرق نع يآلا هفيرعت نم رهاظ اذهو :نباعملاب .هيلع لمتشملا نم يونعملا ديقعتلا نع ملاسلا زييمتو حوضولا
 الإ ناثحبي ال امهنأل ؛امب امهريغ قلعت نم ديزأ ناك امل ؛ةغالبلاب نايبلاو يناعملا قلعت نأ الإ :خإ قوذلا ميلس

 ملع عوضوم نم اققحت صحأ نايبلا ملع عوضوم ناك املو .ةغالبلاب نيملعلا نيذه اومس «ةغالبلاب قلعتي امع

 ءاوس صاوخلا ىلع اهتلالذ ثيح نم ظافلألا نع ثحبي يناعملا نأل ؛لصألا نم ةبعشلا ةلزنم هنم الزانو «ياعملا

 ثيح نم ةيلقعلا تالولدملا يف ةلمعتسملا ظافلألا نع نايبلاو «ةيلقعلا وأ ةيعضولا تالولدملا يف ةلمعتسم تناك

 .نايبلا ىلع يناعملا مدق «ءافخلاو ءالجلا يف اتوافت

 ريبعتلا هيلع لدي امك «يبرعلا ظفللا لاوحأ تايئزج نم درف درف لك كاردإ هب طبنتسي ملع وه يأ :خلإ هب فرعي
 امنأ ثيح نم لب ءاقلطم ال نكل هلاوحأ ةفرعمل الإ عضوت مل ةعانصلا نأل ؛يبرعلاب ظفللا صخ امنإو ."فرعي"ب

 هعاونأب زاحبا قيقحت نم هيف ةروكذملا رومألل نأل ؛نايبلا ملع كلذب جرخف «لاحلا ىضتقم ظفللا قباطي اهب يلا

 ال امو اهنم لبقي ام ثيح نم لب «لاحلا ىضتقم ظفللا اهب قباطي هنأ ثيح نم هيف ركذت مل امهوحنو ةيانكلاو

 لوصح دعب امي ىتؤي امنإ اهنأل ؛امهوحنو عيصرتلاو سينجتلا نم ةيعيدبلا تانسحملا اضيأ كلذب جرحو «لبقي

 يلا يهو ؛مالكلا اهيلع دروي يلا ةصوصخملا روصلا فلتختف يأ :خلإ مالكلا روص فلتختف .اهريغب ةقباطملا
 .هبساني ام اهنم لك يعدتسي دحاو جف ىلع ةعقاو ريغ ةفلتخم لاوحألا نوكل ؛لاوحألا تايضتقمي تيم



 ءاشنإلاو ربخلا "4 ناعما ملع

 هناحبس هيلإ ريخلا ةبسن كلذل يعادلا لاحلاو «مولعملل ٍئبم ةدارإلا لطفل اهيفا ةيناغلاو

 ةينامث يف ملعلا اذه ىلع مالكلا رصحنيو .ىلوألا يف هيلإ رشلا ةبسن عنمو «ةيناثلا يف
 .ةمئاخو باوبأ

 لوألا بابلا

 ءاشنإلاو ربخلا يف
 .ءاشنإ وأ ربخ امإ وهف مالك لك

 ."ميقم ىلع و دمحم رفاس"ك«بذاك وأ هيف قداص هنإ :هلئاقل لاقي نأ حصي ام :ربخلاو
 1 مالك يأ

 دارملاو "يلع اي مقأو «دمحم اي.رفاس" ك كلذ هلئاقل لاقي نأ حصي ال ام :ءاشنإلاو

 رشلا ركذ ف بدألا اونسحأ دقلف .لجوزع هللا وه اضيأ انهه ديرملاب دارملا نأ عم :خلإ هيلإ رشلا ةبسن عنمو

 «ءازجألا يف لكلا راصحنا :ةمتاخو باوبأ ةينامث .دشرلاو ريخلا ةدارإ دنع ىلاعت همسال مهزاربإو «لعافلا فوذحم

 .اهنم دحاو لك ىلع قدصي الو ؛عومحملا اذه نع ةزابع يناعملا ملع نأل ؛تايئزحلا يف يلكلا ال

 نوكك «ءماكحألا ضعبو امهفيرعتو ءاشنإلاو ربخلا ىلإ مالكلا ميسقت نم هركذ ام ناك امل :ءاشنإلاو ربخلا يف

 زكذو «دحاولا بابلا ف هلل فنصملا امهعمج ءاشنإلاو ربخلا نم دحاوب هل صاصتخا ال امم نينكر تاذ ةلمج لك

 مالكلا يف :امهدحأ :نيمسق ىلإ بابلا كلذ مسق اهنايب نع غارفلا دعب مث .اهيف ناكرتشي يلا رومألا هذه هيف

 هلعف يذلا اذهو .هب ةصتخملا هلاوحأو ءاشنإلا ىلع مالكلا يف :رخآلاو «هلاوحأ نم هب صتخي ام نايبو ربخلا ىلع

 .هريغو ضيخلتلا بحاص لعج امك ؛ةدح ىلع اباب ءاشنإلاو ربخلا نم لكل لعجلا نم بسنأو نسحأ

 امل ةقباطم تناك نإ ةياكحلا هذهف «عقاولا ف لصاح عم ةياكح مالكلا كلذب دصقي لئاقلا نأل :هيف قداص هنإ

 يلع" و "دمحم رفاس" لك «بذاك هنإ :هل لاقي هل ةقباطم نكت مل نإو "هيف قداص هنإ" :هل لاقي عقاولا يف
 نإف «عقاولا ف يلعل ةماقإلا توبث ةياكح :يناثلابو ءدمحم رفسلا توبث ةياكح :لوألاب لئاقلا دصقف «"ميقم

 ةماقإلاب يلع فاصتاو رفسلاب دمحم فاصتا دجو نأب رمألا سفن يف عقو امو ةياكحلا كلت نيب قابطلا لصح

 هقدص تبث نيح عقاولا يف لصاح عم نع ةياكحلا هب دصقي ال هنأل :حصي ال ام .هبدك تبث الإو «هقدص تبث

 «دمحم اي رفاس"ك ظفللا كلذب هداجيإو «هلولدم ثادحإ هب دصقلا لب ءاهتقباطم مدعب هبذك وأ «ةياكحلا ةقباطع.

 .ةماقإلاو رفسلا بلط وهو هلولدم ثادحإ لب «ءيش ةياكح هب دصقي مل هنإف "يلع اي مِقأو



 ربخلا ماسقأ 0 ربخلا ىلع مالكلا

 نإ "ميقم يلع" ةلمجف ءهل هتقباطم مدع هبذكبو ,عقاولل هتقباطم ربخلا قدصب
 ةلمج لكلو .بذكف الإو «ءقدصف جراخلا يف امل ةقباطم اهنم ةموهفملا ةبسنلا تناك

 ًادتبملاو «هبئانو لعافلاك هيلإ دنسم لوألا ىمسيو هب مدلك هايل موك, ؛ناتكر

 اهعرفرم يشك ايكو مركز اني ناكل ىمسيو ل

 ربخلا ىلع مالكلا

 .ةيمسا وأ ةيلعف ةلمج نوكي نأ امإ «ربخلا

 ديفت دقو .راصتخالا عم صوصخم نمز يف ثودحلا ةدافإل ةعوضوم لوألاف
 2 لوقك ءاعراضم لعفلا ناك اذإ نئارقلاب يددجتلا رارمتسالا

 مّسْوَي مُهقيرَع نَلِإ اوثعَب ٠ ةليبق طاَكْع تدَرَو اَمَلُك َوأ

 :هل لاقيو «هلمعتو نهذلا رابتعا نع رظنلا عطق عم ءهسفن يف رمألا هيلع ام رمألا سفنب دارملاو :عقاولل هتقباطم

 هلوق يف جراخلا ظفل انهه عقاولا ركذ دعب دروأ اذه ىلع هيبنتللو «لقعلا رابتعا نع اجراخ هنوكل ؛اضيأ جراخلا

 .ظفللا نم تمهف امك «جراخلا ف نوكت نأب ءجراخلا يف امل ةقباطم اهنم ةموهفملا ةبسنلا تناك نإ :اذه ديعب

 ةيلع لد ام فالخ ىلع جراخلا يف نوكت نأب ؛جراخلا يف امل ةقباطم اهنم ةموهفملا ةبسنلا نكت مل نإو يأ :الإو

 يأ أدتبملا نم يناثلا مسقلا وهو :هعوفرمب يفتكملا أدتبملاو .ةيئاشنإ وأ ةيربخ تناك ءاوس :ةلمج لكلو .مالكلا

 ةفصلا نإف «ناديزلا مئاقأو «ناديزلا مئاق ام :لثم رهاظل ةعفار ماهفتسالا فلأ وأ «يفنلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلا

 .ربخلا دسم دسي اهلعاف وهو ءاهدعب ام ىلإ ةدنسم نيلاثملا نيذه يف

 انيعم ناك ءاوس «ةثالثلا ةنمزألا نم اهيف عقاولا لعفلاب هيلع لولدملا ثدحلا ثودح ةدافإل يأ :ثودحلا ةدافإل

 لاحلل لمتحم هنإ انلق اذإ عراضم اهلعف يلا ةيلعفلا ةلمحلاك امهبم وأ ءايضام اهيف لعفلا عقو يلا ةيلعفلا ةلمجلاك

 نامزلا ىلع هتلالد نإف ءادغ وأ ءسمأ وأ ؛نآلا مئاق ديز :انلوق لثم نع زارتحا اذهو :راصتخالا عم .لابقتسالاو

 ةنمزألا كلت دحأ ىلع لدي هنإف ؛لعفلا فالخب ."ادغ وأ سمأ وأ نآلا" :انلوق مامضناب الإ سيل صوصحملا

 واولاو «يريرقتلا ماهفتسالل انهه ةزمحلا :خإ املك وأ. .هيلع لدي رخآ رمأ مامضنا ىلإ ةجاح ريغ نم ةغيصب
 عمتحتي فئاطلاو ةلخن نيب قوس وه - ظاكع تدرو املكو «ظاكع يف برعلا ترضحأ يأ ردقم ىلع فطعلل

 - .هلعاف"ةليبق"ءتءاج نعم, "تدرو" لوعفم اذهو «نودشانتيو نورحخافتيف - برعلا لئابق اهيف



 زيخلا ”نضارغأ ربخلا ىلع مالكلا

 ديفت دقو «ةئيضم سمشلا :وحن هيلإ دنسملل دنسملا توبث درج ةعوه و جنياقلاو

 .عفان ملعلا :وحن لعف اهربح يف نكي مل اذإ نئارقلاب رارمتسالا

 :انلوق يف امك «ةلمجلا هنمضت يذلا مكحلا بطاحملا ةدافإل ىقلي نأ ربخلا ف لصألاو
 اهعوقو ال وأ ةبسنلا عوقو وهو هل يربخلا بكرملا عضو ام يأ
 :مكحلا ىمسيو .سمأ ترضح تنأ :وحن هب ملاع ملكتملا نأ ةدافإل وأ ,ريمألا رضح

 .ةدئافلا مزال هب املاع ملكتملا نوكو «ربخلا ةدئاف

 :ىرخأ ضارغأل ربخلا ىقلي دقو
 ١- 0يقف ريح نم ىلإ تلّزنأ امل يَنِإ ٌبَرإ» :ةتل- ىسوم لوق يف ماحرتسالاك 4.

 (" 4 :ٌصصقلا)

 رهتشا يح مفأش يف مالكلاو .هنع ثحبلل يلوتملا مهسيئرو مهرمأب مّيقلا موقلا فيرع يأ مهفيرع يلإ اوعب -
 هذهف .ةظحلف ةظحلو ءائيشف ائيش اددجتم هوجولا سرفتو ءمسوتلا كلذ هنم ردصي يأ مسوتي .هب فرعو «كلذب

 دعب لصحي امنإ بولطملا نييعت نأل ؛قايسلا ةنيرقبو «ماقملا ةنوعمب يددجتلا رارمتسالا ىلع لدت ةيلعفلا ةلمجلا

 .قوشلا يف نيرضاحلا هوجو يف اريثك ددجتملا سرفتلا

 بسحب اذهو «ةئيضم سمشلا .:وحن ددحجتتلا اهئاضتقا ريغ نمو «ثودحلا اهتدافإ ريغ نم. يأ :دنسملا توبث درج

 ىلع توبقلا ديفت ال ددجتلاو ثودحلا ىلع لعفلا ةلالدف «لعف اهربخ يف ناك ول ذإ :نكي مل اذإ .عضولا لصأ

 .ريمألل روضحلا عوقو مالعإ ملكتملا هب ديري ذإ ؛هملعي ال نمل :ريمألا رضح ..عفان ملعلا :وحن رارمتسالا هجو

 .مكحلا لصأب املاع بطاحملا ناك اذإ اميف كلذو :هب ملاع ملكتملا

 ديري لب هل امولعم هنوكل ؛سمأ رضح هنأ بطاخملا ةدافإ هيف عنتمي هنإف ءسمأ ترضح تنأ :وحن :ةدئافلا مزال

 امولعم لوألا نوكي نأ زاوحل ؛سكع الو «ياثلا ديفتسا لوألا ربخلا نم ديفتسا املك هنأل ؛هب ملعي ملكتملا نأ ةدافإ

 رابتعاب سيل امهنيب موزللاف لصاحلا ليصحت عانتمال ؛لوألا نود يناثلا ربخلا ديفي ذئنيحف «يناثلا نودب ربخلا لبق

 رابتعاب لب ؛مكحلاب املاع هربخم نوك نع الضف «ربخلا مكحلا ققحت نم مزلي ال هنأ روهظل ؛عقاولا يف امهدوجو
 اممتدافتسا ال ءاهمزال هب املاع ملكتملا نوك سفنو «ربخلا ةدئاف-هسفن مكحلا لعج اذه ىلعف .ربخلا نم امقدافتسا

 .ةدافتسالا سفن نم ةدئاف ىمسي نأب قحأ ءيشلا نم دافتسي ام نأ ىلإ رظنلاب وه امنإ .كل» فنصملا لعج امك

 هنإف :إإ بر .نيتدئافلا ىدحإ هتدافإ ريغ ءىرخأ ضارغأل زاجل قيرطبو ءلصألا فالخ ىلع :ربخلا ىقلي دقو

 وأ مكحلا ةدافإ هب داري فيكف .ىفخي امو رهجلا ملعي نمل باطخ هنأل ؛ةدافإلا ىلع لوقلا اذه لمح نكمي ال

 .بلاطو لئاس نيعم نمض هنأل ؛ماللاب ريقف يدع انإو .فطعلاو محرلا بلط لحأل ؛قيس امنإ لب ؟همزال



 ربخلا برضأ 3 ربخلا ىلع مالكلا

 [+ :مرم] 4يّنم مظعلا َنَهَو يّنِإ بر :ةقلع ايركز لوق يف فعضلا راهظإو 2-5
 هلع داَو ىتنأ اَهُتعَضَو ين ّتَرإ» .:نارمع ةأرما لوق يف رسحتلا راهظإو -*

 [م1:نارمع لآ] .#4تَعضَو امي

 َقَهَزَو وَلا َءاَجإ :ىلاعت هلوق يف ربدع ةتامشلاو ؛لبق. حرفلا راهظإو -5

 [18:ليئارسإ ني] ..لطاَبلا

 .كلذ ملعي نمل مدقتلا ةزئاج تذحأ :كلوق يف رورسلا راهظإو -ه

 .ةعلاط سمشلا :رثاعلل كلوق يف خيبوتلاو -5
 نم رصتقي نأ يغبني ,بطاحملا ةدافإ هربخب ربخملا دصق ناك ثيح :ربخلا باربع

 نم نهذلا يلاخ بطاخملا ناك نإف ءوغللا 8 ارذح ةجاحلا ردق ىلع مالكلا

 .مداق كوحأ :وحن ديكأتلا نع ادرجم ربخلا هيلإ يقلأ ,مكحلا

 ندبلا دومع هنأل ؛ركذلاب مظعلا صح امنإو .فعضلا راهظإو عضختلل لب «ةدافإلل سيل اضيأ هنإف :ينم مظعلا نهو

 ام ىلع نزحتلاو رسحتلا راهظإ لوقلا اذهب اهدارمف :ىثنأ اهتعضو .هتوق تطقاستو ىعادت نهو اذإف «هماوق هبو

 «تجرخ اذإ هسفن تقهز :مهلوق نم كلهو بهذ يأ :لطابلا قهزو .اهنطب يف ركذلا نوك وهو ءاهئاجر نم تاف
 نمل .كرشلا رابدإب ةتامشلا راهظإو «مالسإلا لابقإب حرفلا راهظإ هنم دوصقملاف ؛كرشلا "لطابلا"و «مالسإلا "قحلا"و

 نإف :ةعلاط سمشلا .ءاطعلاو ةلصلا :ةزئاجلاو .رورسلا راهظإ درب لب «ةدافإلل ٍذثيح نوكي ال هنإف :كلذ ملعي
 .هتلزو هترثع ىلع خيبوتلا ضرغلا لب «ةدافإلا هب دارملا نوكي الف ءدحأ لك هملعي امث ةعلط سمشلا نوك

 ديزي الف ءامهتدافتسا يف بطاخملا ةجاح وأ «نيرمألا دحأ ةدافإ يف ربخملا ةجاح رادقم ىلع يأ :ةجاحلا ردق

 ءرهاظ مالكلا ف وغللا موزلف «ةدايزلا ريدقت ىلع امإ ةغالبلاب لخم هنإف :وغللا نم ارذح .اهرادقم نع صقني الو

 .ديفم ريغ اوغل مالكلا نوكيف ءدوصقملاب لحئاد ذئئيح ضرغلا لصحي مل هنألف ؛ناصقنلا ريدقت ىلع امإو
 كوحأ :وحن نيفرطلا دحأ يف يونعملاو ءيظفللا ديكأتلا انهه زوجي ناك نإو «مكحلا .ديكأت يأ :ديكأتلا نع ادرج

 ءاوغل ناكل ءمداق كاحنأ نإ :ليقو ءانهه مكحلا ديكأت دروأ ول هنإف ءمكحلا ملعي ال نم ىلإ هتيقلأ اذإ «مداق

 ناك نإو هيلع دري شقن لك هيف نكمتي يلاخلا لحلا نأل ؛دكؤم الب ربخلا عم لوبق وهو ؛ضرغلا لوصحل
 .مداق هسفن كوحأ وأ مداق كوحأ كوحخأ :لاثملا كلذ يف لاقي نأ حصي



 ربخلا برضأ 0 ربخلا ىلع مالكلا

 ناك نإو «مداق كاحأ نإ :وحن هديكوت نّسَح «هتفرعمل ابلاط هيف اددرتم ناك نإو

 نإ :وحن راكنإلا ةجرد بسح رثكأ وأ نيدكؤم وأ دكؤمب هديكوت بحو ءاركنم

 .مداقل هنإ هللاو وأ ءمداقل هنإ وأ ,مداق كاحأ

 ىمشيو «كيأواامكذ برضأبةثالذ اذيلعلةلاشتشا و ديك وتلا لطر ةولكخل ةبسنلاب ريد اف
 اناسحتسا ديكأتلا يأ

 "نإ"ب ديكوتلا نوكيو .ايراكنإ :ثلاثلاو كاّيبلط :ىاثلاو ءايئادتبا :لوألا برضلا

 «ةدئازلا فورحلاو ديك يتلا ينونو مسقلاو هيبنتلا 0 ىادتبالا مالو "نأ"و

 2 لعدم لح كلا ا كاع فلا "نأ" لادق"او يركتلاو
 ابروجو دكؤملا مالكلا يأ 0

 «ةداعلاو عبطلا بسحب ددرتلل مزال وه لب «ءيش نع ازارتحا سيل اذهو «هتفرعمل ابلاط :خلإ هيف اددرتم ناك نإو
 ايسنم ناك الإو .هنأش ىلع عالطإلل ابلاطو هيلإ اقوشتم راص «ءيش يف ددرت اذإ ناسنإلا نأ اعبط يراحلا نإف

 0 ا اسح .هيف ددرتم ريغ

 اذإ "نإ"ب ذيكأتلاب مداق كاحأ نإ :وحن نسحتسي مل الصأ دكؤي مل وأ ءدحاو دكؤم ىلع داز ولف "نإ"ب مكحلا

 .هيف ددرتي نم ىلإ هتيقلأ
 غلوي نإو ءدحاو دكؤمب ديكأتلا هيف ىفك «ةلمجلا يف راكنإلا ناك نإف ءافعضو ةوق يأ :خلإ راكنإلا ةجرد بسح
 ىلعو هيث فنصملا لاق ام قبط ىلع اذه هتلازإ يف همواقي ثيحب رثكأ وأ نيدكؤم ديكأتلا يف غلوب ءراكنإلا يف
 ديزي هنإ :ليقو ءناسحتسالاو بوجولاب ددرتلا ةروص يف هنيبو «راكنإلا ةروص يف دحاولا دكؤملا نيب قرفلاف اذه

 يف ءافتكالا زوجي ال اذه ىلعف .هفعضو هراكنإ ةوق بسحب يبلطلا ديكوت ىلع ركنملا هب بطوح يذلا ربخلا ديكوت

 "مداقل هنإ هللاو" وأ «ماللا ةدايزب "مداقل هنإ" وأ "نإ"ب ادكؤم :"مداق كاحأ نإ" :وحن دحاو دكؤمب راكنإلا ةروص

 .راكنإو بلطب قوبسم ريغ هنوكل ؛ايئادتبا ابرض يأ :ايئادتبا .مسقلاو ماللا ةدايزب

 اقوبسم هنوكل ؛ايراكنإ ابرض يأ :ايراكنإ .بلاطلل هنوكل وأ ءبلطلاب قوبسم هنأل ؛ايبلط ابرض يأ :ايبلط
 بهذم وه ام ىلع اهحتفبو ةزمحلا رسكب :خلإ "نإ"ب ديكوتلا نوكيو .اركنم هب بطاخملا هنوكل وأ «راكنإلاب

 يهو :خلإ هيبنتلا فرحأو .درفملا مكح يف اهدعب ام نوكل ؛ةبسنلا تادكؤم نم اهوّدعي مل مهرثكأو ءمهضعب

 «نإ" :فرحأ ةعبس يهو ةدئازلا فورحلاو :"ةفيفخلاو ةليقثلا" يأ ديكوتلا نونو ءمسقلا فرحأو ءاه هاَمأ ءالأ

 ؛ةيطرشلا امأو «قيقحتلل يلا "دق"و «ةلمجلا ريركت يأ ريركتلاو ؛"ماللاو «ءابلاو «نمو ءالو ءامو «نيتففخم نأو
 .ربخلا ىلع مالكلا رخآ اذه



 ءاشنإلا ماسقأ 9 ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ءاشنإلا ئلغ مالكلا

 .يبلط ريغ وأ «يبلط امإ ءاشنإلا
 .كلذك سيل ام :يبلطلا ريغو 0000 ارا كاز انولطم يعدتسي اع ب يبلطلاف

 امأ .ءادنلاو ءئمتلاو ؛ماهفتسالاو يلع «رمألا :ءايشأ ةسمخ نوكي لوألاو

 ٍلو» :وحن رمألا لعف :غيبص عبرأ هلو ,ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا بلط وهف :رمألا

 كدت نماةْعَش وذ قتله :وحخ ماللاب نورقملا عراضملاو [؟:عرب] كةَّرَقِب َباَتكلا
 بطاخملا لعافلا ريغ يف

 ا ل 2 "حالفلا ىلع ّيخ' :وحن رمألا لعف مساو [ [:قالطلا]

 اقوبسم هنوكل ؛ايراكنإ ابرض يأ :ايراكنإ .بلاطلل هنوكل وأ ءبلطلاب قوبسم هنأل ؛ايبلط ابرض يأ :ايبلط

 بهذم وه ام ىلع اهحتفبو ةزمهلا رسكب :خلإ "نإ"ب ديكوتلا نوكيو .اركنم هب بطاحملا هنوكل وأ «راكنإلاب
 .درفملا مكح يف اهدعب ام نوكل ؛ةبسنلا تادكؤم نم اهوّدعي مل مهرثكأو ,مهضعب

 ةدئازلا ففورحلاو ,"ةفيفخلاو ةليقثلا" يأ ديكوتلا نونو ,مسقلا فرحأو ءاه هاّمأ ءالأ يهو :خلإ هيبنتلا فرحأو

 يلا "دق"و «ةلمجلا ريركت يأ ريركتلاو ؛"'ماللاو «ءابلاو ءنمو ءالو ءامو «نيتففخم نأو نإ" :فرحأ ةعبس يهو
 .ربخلا ىلع مالكلا رخآ اذه «ةيطرشلا امأو «قيقحتلل

 ةدارإ نع ةرابع :هتقيقح بلطلا نأل :بلطلا تقو .روصتم ريغ قلعتملا نودب بلطلا ذإ :ايولطم يعدتسي ام
 «لصاح وه ثيح نم لصاحلا ليصحتب قلعتي ال ةدارإلا نأ رهاظو .هلوصحل ةوهشلاو ةبحنا وأ ؛ءيش ليصحت

 ىلع لمحت مل لصاحلا يف بلطلا ةغيص تدروأ ولف .هلوصح دعب ىقبت ال ىهتشملا لوصح يف ةوهشلا اذكو
 اوُنمآ اوُنمآ َنيِذَلا اَهُيَأ ايه :ىلاعت هلوق يف ىوقتلاو «نامبإلا ماود بلطك ماقملا بساني ام ىلع لب «يقيقحلا اهانعم

 لاعفأو «ةبراقملا لاعفأك :كلذك سيل ام .[٠:بارخألا] هسا ىّنا ُّنِّلا هيأ ايإ» :ىلاعت هلوقو [1">:ءاسنلا] كلاي

 سيل هنأ فنصملا نم ءيجيسف «يناثلا امأو :خإ نوكي لوألاو .كلذ وحنو ءمسقلاو دوقعلا غيصو ءمذلاو حدملا

 هب اوضرعتي مل اذلو ؛ينابملا ملع ثحابم نم

 نوكي نأب ءال وأ هسفن يف ايلاع ناك ءاوس ءولعلا رمآلا بلط ةهج ىلع انئاك ابلط يأ :ءالعتسالا هجو ىلع
 يف امك ةاواسملا ةهج ىلع الو «ءاعدلا يف امك عوضخملاو عضاوتلا ةهج ىلع ال ؛ةوقلاو ةظلغلا ةهج ىلع همالك

 وأ امسا ناك ءاوس «ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا بلط ىلع لد ام ءانهه رمألا ةغيصب دارملا :غيص .سامتلالا

 .رمألا عمي مسا "يح"ف «ةيلع لبقأ يأ :حالفلا ىلع يح .العف



 رخألا اهانعم/رمألا غيص 0. ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ."ريخلا يف ًايعس" :وحن رمألا لعف نع بئانلا ردصملاو
 مالكلا قايس نم مهفت ءرحخأ ناعم ىلإ يلصألا اهانعم نع رمألا غيص جرخت دق

 :لاوحألا نئارقو
 .[5:لمنل]4َكَّتَمعي َركشَأ نأ يعز وُأ ٌبّرط :وحن ءاعدلاك ١-

 .باتكلا نيطعأ :كيواسي نمل كلوقك سامتلالاو -؟
 عرضتلاو ءالعتسالا نودب ةبترلا يف 8 55 3

 ٍلّممأب ِكنم ُحاّبصإلا امو :حبّصي 0 يلَجنا الأ ليوطلا 0

 0 كس ةويثكاق َىَمَسُم ٍلَحَأ ىلإ نيد مسيادَت اذإإَؤ :وحن داشرإلاو -4

 .[185:ةرقبلا] «لدَعلاب ٌبِتاك

 تلصف] 4 مّتئش + اَم اولَمعا :وحن ديدهتلاو -ه

 وحن يهو :لاوحألا نئارقو .امزال فوذحملا رمألا لعف ماقم مئاق انهه "ايعس"ف هيف عسا يأ :ريخلا يف ايعس

 ركذو «يناعملا كلت نيبو رمألا غيصل يلصألا ئيعملا نيب اضيأ ةقالعلا اوركذو ءلوصألا لهأ اهركذ نيرشعو ةتس

 ىلع بلطلا يأ :ءاعدلاك .راصتخالل ارظن ؛الصأ ةقالعلا نايبل ضرعتي لو «يناعملا كلت نم اضعب هيلي فنصملا

 ىلع رومأملا ردقي ال ماقم يف كلذو «هيف ةيعامط ال بوبحم بلط وهو :ينمتلاو .عوضخلاو عرضتلا ليبس

 وحن بولطملا ليصحت
 لثمأب كنم حابصإلا امو حبصب 22يلخنا الأ ليوطلا ليللا اهيأ الأ

 كنم حابصإلا امو" :هلوقو .طقف ءالحنالا ئمت لب ؛ءكلذ ىلع ردقي ال هنأل ؛ليللا نم ءالحنالا بلط دارملا سيلف

 فاشكنالا ريدقت ىلعو «هفاشكناو هلاوز يف ةيعامط ال ليللا اذه :لوقي هنأكف «يريدقت مالك ءلضفأ يأ "لثمأب

 .اليل اهيساقأ امك اراه يمومه يساقأ ينأل ؛يدنع هنم لضفأ نوكي ال حابصإلاف

 «ةرخآلا ةحلصمل بدنلا نأب بدنلا نيبو هنيب مهضعب قّرفو ؛«بدنلا نم امسق مهضعب هلعج :داشرإلاو

 دنع دابعلا ةيآلا هذه يف دشرأ ىلاعت هللا نإف «[74؟:ةرقبلا] «نيدي مشين اًذإِط :وحن ايندلا ةحلصمل داشرإلاو

 - [4 ٠ :تلصف] متت اَم اوُلَسعاط :وحن لمجب وأ نيبم ديعو ةبحاصمب فيوخت يأ :ديدهعلاو .نيدلا ةباتكب ةنيادملا



 رخألا اهانعم/رمألا غيص ١" ءاشنإلا ىلع مالكلا

 :وحن زيجعتلاو -5

 ُراَرفلا َنيأ َنيأ .ركبل اي  ابيلُك ىل اوُرشنُأ ركبل اي
 .[6 ٠ :ءارسإلا] كاديِدَح وأ ًةَراَجِح اون وك :وحن ةناهإلاو -ا

 ؛ [..:ةرقبلا] ] كاوُيَرْساَو ولك :وحن ةحابإلاو -/

 .[1 4؟:ماعنألا] كل ُمُكَقَرَر امم اوُلُك© :وحن نانتمالاو -

 .كاذ وأ اذه ذح :وحن رييختلاو ٠-

 ١[. 5:روطلا] 4 وريصَتال وأ اوُريصافإل :وحن ةيوستلاو ١-

 .[4::رجخلا] ««نينما مالَسِي اه ولُخ دا :وحن ماركإلاو -

 مُد :هدبعل ديسلا لوقي نأك نيبملا ديعولا عم ديدهتلاو .المحم اديعو نمضتي وهف «مكمامأ هءازج نورتسف يأ -

 .كمامأ اصعلاف ءكنايصع ىلع

 :وحن ينالفلا رمألا لعفي نأ هتقاطو هعسو ف نأ يعدي نم زجع راهظإ ماقم يف اذهو :زيجعتلاو

 رارفلا نيأ نيأ ركبل اي 2 ابيلك يل اورشنا ركبل اي

 عامس دعب هولواح اذإ مهنأل ؛كلذ نع مهزجع راهظإ دارملا امإو «بيلكلا راشنإب ةقيقح مهرمأ هب دارما سيل ذإ
 اوُتوُك)» :وحن هب ةالابملا ةلقو ناهملا ريغصت هيف ام راهظإ يأ :ةناهإلاو .مهزجع رهظف مهنكمي ملو رمألا ةغيص

 راهظإ دوصقملا لب ؛كلذ ىلع مهتردق مدعل ؛اديدح وأ ةراجح مفوكب مهرمأ دارملا سيلف «اديِدَح وأ ٌةَراَجِح

 #اوُيَرْشاَو اوُلُك :وحن لاحلا ناسلب وأ لاقملا ناسلب هيف نذأتسي نمل لعفلا يف نذإلاو :ةحابإلاو .ممي ةالابملا ةلق
 .برشلاو لكألا مكل حابي هنأ نعم

 رييختلا نيب قرفلاو :رييختلاو .دابعلا ىلع نانتمالا ةنيرق كلا ُمُكَقَرَرِ :ىلاعت هلوق نارتقا نإف :نانتمالاو

 «نيئيش نيب :ةيوسعلاو .ةحابإلا يف زوجيو «رييختلا يف نيرمألا نيب عمجلا زوجي ال هنإ :اولاق ام ىلع ةحابإلاو
 نأ مهوتي امير هنإف «اوُرصت ال وأ اوُريِصاَفطظ :وحن رحخآلا نم ححجرأ امهدحأ نأ بطاخملا مهوتي ماقم يف كلذو

 هيلع تلد امك دارملا لب «ربصلاب رمألا ةغيصلاب دارملا سيلف ؛همدعو ربصلا نيب ةيوستلاب كلذ عفدف «عفان ربصلا
 بولطملا لوصح نم لصحي ماقم يف رمألا ةغيص تلمعتسا اذإ اذهو :ماركإلاو .نيرمألا نيب ةيوستلا نئارقلا

 1 او و راقت نع رزنآلا ءارخإ



 رخألا اهانعم/يهنلا غيص 0” ءاشنإلا ىلع مالكلا

 «ةدحاو ةغيص هلو ,ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا نع فكلا بلط وهف :يهنلا امأو
 ةيعرن ةدحلاو يأ

 ا ضرَألا يف ا الَّووَ :ىلاعت هلوقك «ةيهانلا "ال" عم عراضملا يهو

 .[55:فارعألا] اهجالصإ

 0 اناا اداشم نع هعيص جرخت دقو

 ١- :فارعألا] «ةاّدعألا يب تمشُت الق :وحن :ءاعدلاك .6 ١[:
 يايإ كتناهإب حرفت ال يأ

 .كيلإ عجرأ يح كناكم نم حّربت.ال :كيواسي نمل كلوقك :سامتلالاو -؟
 :هلوق يف علطت ال :وحن :ئمتلاو باو

 علطت ال فق حبص اي 2 لُز مون اي لّط ليل اي
 "يرمأ عطت ال" ,كمداخل كلوقك :ديدهتلاو -؛

 اي هيلة ادد هلام بد لبلق 11 د م ا «عءيشب ملعلا بلط وهف :ماهفتسالا امأو

 «ةغيصلا هذه هنم ذوخألملا انزلا نع فكلا بلط هنإف «"نزت ال" :وحن ةغيصلا هنم ذوخأملا لعفلا نع يأ :لعفلا نع

 .رمألا ةغيص هنم ذوخأملا لعفلا ريغ وهو «لتقلا نع فكلا بلط هنأل ؛لتقلا نع فك ::وحنب .فيرعتلا ضقتي الف
 «عونلاب دحاو وهف :عراضملا يهو .هليصفت رمألا يف رم دقو ءايلاع هسفنل هتغيصي ّيآلا دع يأ :ءالعتسالا هجو

 .داسفلا نع ايمن «اهجالصإ دعب را يف اودِسفْت الو :ىلاعت هلوق وحن ةريثنك صاخشأ هتحت ناك نإو

 ىلع فكلا بلط اهيف سيل ءرخأ ناعم ىلإ ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا نع فكلا بلط وهو :يلصألا اهانعم

 سيل انهه "علطت ال" ةغيصف :علطت ال .ءالعتسالا نودب بلط اهيف ناك ءاوس :قايسلاو ماقملا .ءالعتسالا هجو

 ام هلاثمو ءالصأ بلط اهيف نكي مل وأ «ئممتلا درحم لب «باطخلا مهفيو كلذب بطاخي امم حبصلا سيل ذإ ؛بلطلل

 :هلوقب هركذ

 علطت ال فق حبص اي لُر مون اي لّط ليل اي
 نأب يرورضلا ملعلل اديده اذه ناك امنإو ,"يرمأ عطت ال :كمداخل كلوقك ءدعوتلاو فيوختلا يأ :ديدهتلاو

 ام ىرتسف يرمأ عطت ال" :تلق كنأكف ءديدهتلل وهف رمآلا ةعاطإ كرت ال ءرمألا هلاثتما مداخلا نم بولطملا

 .رمألا ةغيص ىلع "ئملع" :وحن دري الف :ةصوصخملا تاودألاب :ءيشب ."ةعاطإلا كرت ىلع كمزلي



 هتاودأو ماهفتسالا م ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ءمكو «ىثآو «نيأو ءفيكو «نايأو ءيمو ءنمو ءام ءلهو «ةزمهلا :هتاودأو

 :كلوقك هرفملا كاردإ وه :روصتلاو ,قيدصتلا وأ روصتلا بلطل ةزمهلاف ١-

 اذلو «هنيبعت بلطت نكلو ةايارالا تاسعا رفسلا نأ دقتعت ؟دلاخ مأ رفاسم لعأ

 ؟يلع رفاسأ :وحن ةبسنلا كاردإ وه :قيدصتلاو ءالغم "يلع" :لاقيف «نييعتلاب باجي

 هنع لوئسملاو ."ال" وأ "معن" ب باجي اذلو .همدعو رفسلا لوصح نع مهفتست

 لوقتف ؛ةلصتم ىمستو «مأ دعب ركذي لداعم هل نوكيو «ةزمهلا يلي ام روصتلا يف
 بغارأ :دنسملا نعو ؟فسوي مأ اذه تلعف تنأأ :هيلإ دنسملا نع ماهفتسالا يف

/ 

 .يأو

 000 ا :لوعفملا نعو ؟هيف بغار مأ رمألا نع تنأ

 تاودألا هذهو :خلإ ام ءلهو ةزمحملا .هانعمل ةنمضتملا ءامسألاو ءهيلع ةلادلا فورحلا نم هتاملك يأ :خلإ هتاودأو

 وه ثلاثلا مسقلاف ءامهنم ءيشب ةصتخم ريغ -» وأ «قيدصتلا بلطب -7 وأ ءروصتلا بلطب ةصتخم ١- امإ

 نكي مل صوصخم هجوب هنع مهفتسملا روصت يأ :روصتلا بلطل .تاملكلا ةيقب لوألاو «"له" يناثلاو «ةزمهلا

 .الصأ روصتي مل ام بلط ةلاحتسا روهظل ؛ايرورض رحآ هجوب هروصت ناك نإو «هجولا اذمي الصاح

 لباقم روصتلا نأل ؛ةيربخلا ةماتلا ةبسنلا ريغ يأ :درفملا كارذإ .امهنم ذحاوب ةصتخم ريغ يهف :قيدصتلا

 نوكي نأ"ذب ذاق“ :ةيدلا هماثلا ةبسلتلا كانه ةيطلاب داراو ؟ةيستنلا كازذإبأ اذنه دعب قيدّصتلا رسف دقو ءقيدصتلا

 «نييعتلاو ليصفتلا هجو ىلع مكحلا اذمي هيلع موكحملا ملعت مل :نكلو .ةبسنلا هذه لباقم انهه درفملاب دارملاب

 قيدصتلا ال ءهجولا اذمهي هيلع موكحما روصت وه لاؤسلاب بولطملا نوكيف :هنييعت بلطت .هجولا اذهب هملع دصقتف

 قيدصتلا بلطتو :مهفتست .ّيلع هنإو هصوصخب هيلع موكحملا روصت كل لصحي :الثم ىلع .لاؤسلا لبق هلوصحم
 ال وأ ةبسنلا كلت عوقوب قيدصتلا كل لصحيف :"ال" وأ "معن" ب .ال وأ عقاولا يف ققحتم ئيعم هلوصح نأب

 .امهتاقلعتم نم ءيش وأ دنسملا وأ هيلإ دنسملا نم :ةزمهشلا يلي ام .اهعوقو

 «نيدرفملا دحأ نييعتل ماهفتسالا نأ ىلع لدتل ؛ةلصتملا "'مأ"ب ةزمحلا هيف فدرت نأ هقح يأ :ةلصتم ىمستو

 ملعت تنك اذإ :خلإ اذه تلعف تنأأ .مكحلاب قيدصتلا لصأ لوصح عم "مأ"ب رخآلاو «ةزمهلاب امهدحأ لصتملا

 هيلإ دنسملا نييعت بلطل انهه لاؤسلاف «هريغ وأ بطاخملا ؛هنوك يف تككشو «لعفلا هنم ردص اصخش نأ

 فرعت ال نكلو «بطاحملا نم هتبغر عقو دق هنأب قيدصتلا كل لصح اذإ :خلإ رمألا نع تنأ بغارأ .لعافلاو
 .هنييعتو هصوصخب دنسملا روصت بلطل انهه لاؤسلاف ؟هيف وأ ءرمألا نع امنأ



 هتاودأو ماهفتسالا * ءاشنإلا ىلع مالكلا

 مويأ :فرظلا نعو ؟ايشام مأ تئج ابكارأ :لاحلا نعو ؟ادلاخ مأ دصقت يايإأ

 تلعف تنأأ :وحن لداعملا ركذي ال دقو .اذكهو ؟ةعمجلا موي مأ تمدق سيمخلا

 ؟تمدق سيمخلا مويأ ؟تئج ابكارأ ؟دصقت يايإأ ؟رمألا نع تنأ بغارأ ؟اذه

 "اه"دعب "مأ" تءاج نإف .لداعم اهل نوكي الو ,ةبسنلا قيدصتلا يف هنع لوؤسملاو

 ."لب" ىنعمب نوكتو «ةعطقنم تردق

 وأ "معن" باوجلاو ؟كقيدص ءاج له :وحن طقف قيدصتلا بلطل 'له"و -؟
 ىلوألا

 , 112 تقيل. هيت امم ةاذع ااهقيا علت كب «لداعملا ركذ اهعم عنتمي اذلو كو"

 كيلع دصقلا اذه عقو له تفرع ام نكلو «ءادلاخو كنم ءادحأ دصق كبطاخم نأ تفرع اذإ :خلإ دصقت يايإأ

 بوكرلا يه له ءيحبا لاح يف كشلا ناك اذإ :خلإ تئج ابكارأ .لوعفملا نييعتل انهه لاؤسلاف ؟دلاخ ىلع مأ

 مويأ .لاحلا نييعت بلط انهه لاؤسلا نم دوصقملاف ءبطاخملا نم ءيجحا عوقوب قيدصتلا لوصح عم ؟يشملا وأ

 نم مودقلا عوقوب عطقلا عم وه ؟موي يأ هنأب مودقلا نامز يف تككش تنك اذإ :إ تمدق سيمخلا
 .تالومعملا رئاس سايق :اذكهو .هنييعتو فرظلا روصت بلطل انهه لاؤسلاف ,بطاخملا
 تنأأ" :وحن لداعملا فذحب هيلإدنسملا نع ماهفتسالا يف لوقتف ءاريدقت ربتعي هنكل ءاظفل يأ :لداعملا ركذي ال

 نعو ؟تكج ابكارأ :لاحلا نعو ؟دصقت يايإأ :لوعفملا نعو ؟رمألا نع تنأ بغارأ :دنسملا نعو."؟اذه تلعف

 ال ,دنسملاو هيلإدنسملا نيب ةطبارلا يأ :ةبسنلا .تالومعملا يقاب سايق اذكهو ؟تمدق سيمخلا مويأ :فرظلا

 مظنلا ىلع ةزمهلا همامتب مالكلا ءاليإ لب ءهريغ نم ءاليإلاب ىلوأ وه نوكي بح امهدويق نم ءيش وأ ءامهدحأ
 قيدصتلا وه بولطملا نأ ىلع لدي هنع ماهفتسالا دصقل وه امنإ هعيدقت نأ رعشي امل ؛عدقت ريغ نم يعبطلا

 .ةزمهلا دعب لداعملا ركذ ىلإ ةجاح الف "مأ" ءانغ ٍئغت مسقلا اذه يف ةزمحلا نإف :لداعم اه نوكي الو .ةبسنلاب

 مالك ىلإ مالك نم لاقتنالا درب نوكت يلا "لب" نيعمب وأ ءاطلغ عقو قباسلا مالكلا نأ ىلع لدت يلا :لب ىنعمب

 .طلغلا كرادتل ال هنم مهأ رخآ

 ديزأو ؛قيدصتلا بولطملا ناك اذإ ؟كقيدض ءاج له :وحن روصتلا بلط نود يأ :طقف قيدصتلا بلطل

 .لصحي مل يأ "ال" وأ «هئيحب لصح يأ "معن" باوجلاو ؟لصحي مل وأ بطاخملا قيدصل ءيحبا لصح له لاؤسلا

 .لذاعملا ركذ اهعم عنتمي «قيدصتلا بلطل "له" صاصتخالو يأ :اذلو



 هتاودأو ماهفتسالا مو ءاشنإلا ىلع مالكلا

 نع امي مهفتسا نإ :ةطيسب ىمست "له"و ؟كودع مأ كقيدص ءاح له :لاقي الف

 دوجو نع امب مهفتسا نإ :ةبكرمو ؟ةدوحوم ءاقنعلا له :وحن هسفن ف ءيش دوجو

 ؟خرفتو ءاقنعلا ضيبت له :وحن ءيشل ءيش

 ةقيقح وأ ؟نيجللا وأ نجعلا ام :وحن مسالا حرش امي ب طي "ام"و تاع

 ؟تنأ ام :كيلع مداقل كلوقك ءاهعم روكذملا لاح وأ ؟ناسنإلا ام :وحن ,ىمسملا

 9 6-5000 - 2 ياعم 1ك 5
 شلل فق ورم يااوقك ءالقعلا نايعتاا بلطي يد نمو -5

 ؟تئج قم :وحن البقتسم وأ ناك ايضام نامزلا نييعت امب بلطي "نيم"و -ه

 دع د يل 01 وق 1 م نا نر ب ل ااا ؟بهذت قمو

 لاؤسلا نوك ىلع لدت يهو «ةلصتم افوك ىلع لدي "مأ" دعب ادرفم هعوقوو لداعملا ركذ نأل :خلإ لاقي الف

 يلا "له"لامعتسا انهه روصتي فيكف مكحلا سفنب قيدصتلا لوصح دعب نيرمألا دحأ نييعتو ءروصتلا نع

 ليقف «ةيبارضإلا "له" ىعمب ةعطقنم اهعم "مأ" تركذ ول معن ؟مكحلا لصأ لهج اهاضتقم نأل ؛قيدصتلا بلطل
 .عنتمي مل بارضإلا ليبس ىلع "؟مئاق ورمع مأ مئاق ديز له" :الثم

 له :وحن عوضوملا كلذ دوجو سفن وه لومحمو ام عوضوم نيب ةبسنلا عوقوب قيدصتلا نع يأ :ءيش دوجو نع
 دوجول ؛رياغملا لومحما دوجوب قيدصتلا نع يأ :ءيشل ءيش دوجو نع .ال وأ ةدوجوم اهنأب باجيف ؟ةدوجوم ءاقنعلا

 تسيل ةيمستلا هذه مث ءال وأ خرفتو ضيبت اهنأب باجيو :خرفتو ءاقنعلا ضيبت له .عوضوملل هسفن يف عوضوملا
 هتروريصو عوضوملا دوجو سفن نع ةياكح ناك امل ىلوألا لوخدم نأل ؛اهوحدم رابتعاب لب ءاهسفن يف "له" رابتعاب
 .ةبكرم ةيناثلاو ؛ةطيسب ىلوألا تيم «ةفصو لاح ىلع عوضوملا نع ةياكح اههإف ؛ةيناثلا لوحدم فالخب .هسفن يف

 نع رظنلا عطق عم ؛حالطصالا وأ ةغللا يف هل عضو يذلا هموهفم نايبو هانعم نع فشكلا يأ :مسالا حرش

 داريإب باجيف «هلولدم نايبب مسالا اذه حرشي نأ ابلاط ؟نيجللا وأ دجسعلا ام :وحن رمألا سفن يف ادوجوم هنوك

 رمألا سفن يف اهدوجو ثيح نم ةيهام روصت يأ :ىمسملا ةقيقح وأ .ةضفلا وأ بهذلا وه :لاقيو رهشأ ظفل
 ملاع يأ :؟تنأ ام .قطان ناويح هنأب باجيف «ةدوجوملا ةيهامو ظفللا اذه ىمسم ةقيقح ام يأ ؟ناسنإلا ام :وحن

 ديفي امث هوحنو «"ديز"ب باجيف :رصم حتف نم .الثم "ملاع وه" :لاقيو ءفصولا نييعتب باجيف «لهاج مأ

 لدي امب هلثمو ؛"كّلَلا"ب ::باجيف ؟ئج مأ :كلم مأ وه رشبأ :ئعمب ؟ليربج نم :لاقي امك اسنج وأ :هصخشت

 .الثم رهش دعب :لاقيف «لبقتسملا ف :بهذت ىتم .هوحنو ارحس :باوجلاو يضاملا يف :تثج ىتم .هسدج نييعت ىلع



 هتاودأو ماهفتسالا ف ءاشنإلا ىلع مالكلا

 عضوم ف نوكتو «ةصاخ لبقتسملا نامزلا نييعت اب بلطي "نايأ'و -5
 .[9 :ةمايقلا] «4ةَمايقلا موي َناَّيَأ لَأسيإ» :ىلاعت هلوقك ليوهتلا

 ؟تداتقلك انين لالا نييعت اب بلطي "فيك"و -
 ؟بهذت نيأ :وحن ناكملا نييعت اب بلطي "نيأكو -/

 [مهضخبا .4هِيوَم دعنا َْح حي ىأج ترم قيم الملة نوكيا ناو حو
 م نيعكو «[07:نارمع لآ] ياَذَه كَل ََنَأ ميرَم ايو وحن "ّنيأ نم" نيععو ٠-

 كتقغ قانرز :وَخ

 .[1:فهكلا] مكتب مك» :وحن مهبم ددع نييعت اهب بلطي ل
 عضوملا يف يأ :ليوهتلا عضوم .الثم رشع دعب :باجيف "؟سرغلا اذه رمثي نايأ" :لاقيف :لبقتسملا نامزلا نييعت

 دقق :«ةمايقلا موي َناَيأ لأسيإ» :ىلاعت ملوقك ءهميظعتو هنع لوؤسملا نأشب ليوهتلا .هيف دصقي يذلا
 ءيشلا اهيلع يلا ةفصلا يأ :لاخلا نييعت .هنأشب ميخفتلاو «ليوهتلل ةميقلا موي عم "نايأ'" تلمعتسا

 فيك :وحنو ؟تنأ ضرملاو ؛ةحصلا نم لاح يأ ىلع يأ ؟تنأ فيك :وحن يشملاو بوكرلاو ءضرملاو ؛ةحصلاك

 .ههبشو دجسملا ىلإ باوحلاو :بهذت نيأ .ايشام وأ ءابكار يأ ؟تكج

 نأ :اهدحأ .ضعبلا يف ازاحبو ضعبلا يف ةقيقح وأ ءاهعمج يف ةقيقح تناك ءاوس تالامعتسا امل :نؤكت ئبأو

 بحاو ريغ امب لعفلا ءاليإ نإف ؛فيك فالخب لعف اهدعب نوكي نأ ذهيح بحي نكلو "نيك" عم. نوكت

 ليبس ىلع اذهو ؟يبحي ةفصو لاح يأ ىلع نيعمب يبحي فيك يأ [105 :ةرقبلا] كلا ِهِذَه يبحُي ىنأإل :وحن
 وه فيك ىعمب. "؟ديز ىنأ' :لاقي الو «يبحملا ةردقل ؛ماظعتسالاو ءايحإلا ةيفيك ةفرعم نع زجعلاب فارتعالا
 نعمل ةنمضتم ةلاحلا كلت يف نوكتف ؟نيأ نم نعي نوكت نأ :اهيناثو "؟ديز فيك" :لاقيو ءاهايإ مسالا ةالاوع,

 نع ةياكح ىلاعت هلوق وحن لعف اهدعب نوكي نأ بحي ال هذهو .(ةيئادتبالاو ةيفرظلا امهو) اعم فرحلاو مسالا

 ريغ يف تآ وهو ءايندلا قزر هبشي ال يذلا قزرلا اذه كل نيأ نم يأ هاذه ِكَل ىنأ ُمَيرَم اَيإل :3ت3ع ايركز
 لعفلا اهيلي اضيأ ذئنيحو ىم نيعمب نوكت نأ :اهثلاثو «كيلإ هب لحادلل ليبس ال «كيلع ةقلغم باوبألاو «هنيح

 انهه."مك" زيممف ؟ةعاس مك وأ ؟ةنس مك وأ ؟اموي مك يأ :متثبل مك .تكش م يأ ءتئش ىأ رُز :وحن
 "؟قلل ءامهرور مك ةانلوق اراوكلم هزيم ١ ام لافمو ءفوذحم



 ماهفتسالل رخألا ناعملا ا ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ّيأ):وحن ؛اههمغي رمأ يف نيكراشتملا دحأ زييت امي بلطي "يأ'و -5
 ءددعلاو «لاحلاو ءناكملاو ؛نامزلا نع امي لأسيو «[/:عرم] هكاَماَقَم ٌريَخ نْيَقيِرَفلا

 .هيلإ فاضت ام بسح هريغو ؛لقاعلاو

 ك.:مالكلا قايس نم مهفت رخأ ناعم يلصألا اهانعم نع ماهفتسالا ظافلأ جرخت دقو

 .[1:ةرقبلا] «مهرذش مل مآ مُهترذنأأ مهل ءَرَس» :وحن ةيوستلا ١-

 .[1.:نمحرلا] «ناسحإلا ّلِإ ناسحإلا ُءاَرج له :وحن يفنلاو -؟

 هيلع اموكحم امهنم دحاو ناكو ءايضرع وأ ايتاذ ناك ءاوس نيئيش معي رمأ كانه ناك اذإ يئعي :امهّمعي رمأ

 ديفي ام باوجلا نوكي ذئنيحو «هل زيمملا نع "يأ" ب لأسيف «هزييمت ديرأ وأ لئاسلا دنع لوهجب وهو ؛مكحب

 ىلع اوحلطصا لوقعملا بابرأ نكل «ةصاخ وأ ءالصف وأ ءاسنج وأ ءاعون وأ ءافنص وأ ءاملع ناك ءاوس زييمتلا
 دوصقملا ناكو «زيمملا نع "يأ" ب لاؤسلا نأ اوأر امل مهنأل ؛كلذو «ريغ ال ةصاخلا وأ ءلصفلا وه باوجلا نأ

 وه "ييأ"ب لاؤسلا نع باوجلا نأب اومكح «ةصاخلا وأ لصفلا الإ سيل اهل زيمملاو ؛تايهاملا زيبمت مهمولع ف
 .ةصاخلا وأ لصفلا

 دقتعا دقو «نيقيرفلا معي رمأ ةيقيرفلاف «دوهيلا ءاملعل نيكرشملا مالكل ةياكح اذه :اماقم ريخ نيقيرفلا يأ

 تاحصضأ مآ ري نحن" :اولاق مففاكف «قيرفلا اذه زيمب امع الأسف '«ةيريخلا »هل تبنت نيقيرفلا دحأ نأ توكرشملا
 مهنكل "متنأ" :مهلوقب دوهيلا مهاجأ اذلو ؛نييعتلاب باوجلا وه زييمتلا هب لصحي يذلا باوجلاو "925 دمحم

 .قحلاب نيقطان «باوجلا يف نيقداص اوناكل "26 دنع باحتصأ" :اولاق ولو «نوبذاك باوجلا اذه يف نؤارم

 لقاعلاو ددعلاو لاحلاو ناكملاو نامزلا نم هيلإ "يأ" ةملك تفيضأ يذلا مهبملا رّيمي ام لك نع يأ :امب لأسيو

 .اهنم دحاو نييعت نوكيو ؛هريغو
 قايس نم مهفت .لوقعملا بابرأ حالطصا امك طقف ةصاخلاو لصفلا نع ال «هيلإ يأ ةملك :فاضت ام بسح

 ةملك نإف :مهرذنت مل مأ مهترذنأأ .ازاحم يناعملا كلت يف احلامعتسا نوكيف ءيلصألا اهانعم بسانتو :مالكلا

 درب مهفتسملا ملع ف نييوتسملا دحأ نع «ماهفتسالا وه يذلا ءيلصألا امهانعم نع اتحرح دق انهه "مأ"و ةزمحلا

 تناك اهفإف ؛ءادنلا ةغيص يف امك هدحو هيف لمعتسيو امهدحأل درجي دق نيينعمل لماحلا ظفللا نإف .ءاوتسالا ئيعم

 ىضتقم لطب اذلو ؛"ةباصعلا اهتيأ انل رفغا مهللا" :كلوق يف صاضتخالا قلطمل تدرجف «يئادنلا صاصتخالا

 ةعاطب ام ناسحإلا ءازج ام يأ :ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له .نيرمألا دحأل امهفوكو ةرادصلا نم ماهفتسالا

 .يفنلاو دخحلا نيعمب انهه "له"ف باوثلاب ناسحإلا الإ



 ماهفتسالل رخألا ىنعملا ايل ءاشنإلا ىلع مالكلا

 لآ ء[4.:ماعنألا (َنوُعدَت هللا َريَغأ :وحن راكنإلاو -+ «ةدبع يفاكي هللا ا < يارا 1 موؤرسنورا َه

 .[75 :رمزلا]

 «مئملسأأ)» :وحخو ء[آه١:ةدال] (َنوُهَسُم مكَأ لَهَمط:وحن رمألاو -
 .اوملسأو اوهتنا نيعمب [؟٠:نارمع لآ]

 [١:ةبوتلا] #هوشحخت هلل رمل :وحن يهنلاو -ه ء[1:ةبوتلا| يو حت نأ وح أدَدلاَف ار

 .[١٠:فصلا] ويل ب دعم مكاسب ىلع مُكلدأ لهل :وحن قيوشتلاو -+

 . [0ه:ةرقبل] «هنذاياَِّإةَدنِع ُحَعْسَي يِذَّلا اَذ نمط :وحن ميظعتلاو -1

 ؟اريثك هتحدم يذلا اذهأ :وحن ريقحتلاو -
 5 0 را ل ل ا و 000

 ؟اذك لعفت نأ كل غّوسي كلقعأ ةيخن.يكهتلاو 8

 #نوُعدَن لا َريَغأ :ىلاعت هلوق يفف ءالعف وأ ,ناك امسا ةزمحلا يلي ام ركنملا نوكي ةروصلا هذه فو :راكنإلاو
 هللا ريغ ؤعدملا نوك وه امنإ ركنملاو ؛ملسم ءاعدلا نأل ؛ءاعدلا سفن ال «هناحبس هللا ريغ وهو لوعفملا وه ركنملا

 راكنإ نأل ؛تابثإلا دارملا نوكيف «يفنلا وهو «لعفلا ركنملا ؟ُهَدِبَع ِفاَكِبمَلا َسيَلأإل :ىلاعت هللا لوق يف «ىلاعت

 .هدبع هللا فاك يأ تابثإ يفنلا

 داهجلاو «ناميإلاب 4 نوكيل ؛سوفنلا قيوشت دارملا امنإو «دارم ريغ اهيف ماهفتسالا ةقيقحف :خلإ مكلدأ له

 «[١١:فصلا] 4«مكيفن أو مكوه ليس يف َنوُدِساَُتوهلوُسرَو هلا ونمو :هناحبس هلوق نم هدعب عقاولا

 رمألا نأ رهاظلا نمو «4مُكَل رفعي :ىلاعت هلوقب باوحلا هيلع لدي امك رمألا نيعمب. ربخ هنأل ؛سوفنلا يف عقوأ
 .اهوبق نم برقأو اهيف عقوأ هيلإ اهنم علطتو قوشت دعب سوفنلا ىلع دراولا
 دحأ ال هنأب «ىلاعت هنأش ءايربكل ؛نايبلاو ميظعتلا هنم دوصقملا نكل «يفنلل انهه ماهفتسالا :حلإ يذلا اذ نم

 نم تنطفت دق كلعلو «ةلباقمو ادانع هقواعي نأ الضف ؛ةناكتساو ةعافش هناحبس وه هديري ام عفدي نأب لقتسي

 نوكي امر لب «ماهفتسالا ةملك هيلع تلخد ام ميظعتل نوكي نأ بحي ال ميظعتلل لمعتسملا ماهفتسالا نأ اذه
 عم ءهيلإ راشملاب فافختسالاو راقتحالا دصقل انهه ماهفتسالاف :يذلا اذهأ .قلعتلا نم وحنب هب قلعتي ام ميظعتل

 نوك نع لاؤسلا هب دارملا سيلف :غّوسي كلقعأ .اضيأ ريقحتلا ىلع ةلادلا ةراشإلا مساب ءيح اذهلو «هفرعت كنأ

 .هلقع نأشب فافختسالا دوصقملا لب «ركذ اهب اغوسم بطاخملا لقع



 هتاودأو ينمتلا <" ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ع

 «قاّرسألا يف يِشميَو ماعلا لكَ ٍلوُسرل اََهِل امال :وحن بحعتلاو ٠-
 .[0/ :ناقرفلا]

 :[؟5:ريوكتلا] «نوبَهذت نيف :وحن لالضلا ىلع هيبنتلاو 0١-

 ؟كيلإ تنسحأ دقو ءاذك لعفتأ :وحن ديعولاو ١-

 ديعب وأ ءاليحتسم هنوكل ؛هلوصح ىجري ال بوبحم ءيش بلط وهف :ئمتلا امأو

 00 هل وقك حووقولا
 تي الل ماو رد تابشلا بل الأ

 ىمسي هبقرت نإف «لوصحلا عقوتم رمأل ناك اذإو .رانيد فلأ يل تيل:رسعملا لوقو
 يا

 .[1 :قالطلا] ا رمأ كِل دعُب ثديها عل :وحن "لعل" و أ "ىسع" ماب هنع ربعيو ءايجرت

 ىلا هكا كرار ار ؛بحعتلا ماهفتسالا اذه نم ضرغلا نإف :خلإ ٍلوُسَرلا اَذَهِل ام
 اينغتسم نوكي نأ بجي لوسرلا نأ مهمعز ىلع ءانب «هلاح نم اوبجعت ءاهيف هريغ ددرتي امك قاوسألا يف ددرتيو

 مفأو «مهتلالض ىلع هيبنتلا لب .مهيهذم نع مالعتسالا هنم دصقلا سيل ذإ :َنوُبَهَذَت َنيَأف .شيعتلاو «لكألا نع

 «ديعولاب رجزلل ةيضتقملا ناسحإلا ةلباقمب ةءاسإلا ةهارك ىلع لدي هنإف ل اذك لعفتأ .هب نوجني مهل بهذم ال

 دوع ةلاحتسا نإف ؛اليحتسم ئمتملا نوكل لاثم اذه :خإ بابشلا تيل الأ .ةنيرقلا هذهي ديعولا ىلع لمحيف
 ةوق بابشلاب ديرأ نإ هنأ قحلا لعلو .القع وأ ةداع ليحتسم هنأ يف مالكلا امنِإو ءاهيف دحأل مالك ال امث بابشلا

 نأ همازلتسال ؛القع الاحم هدوع ناك ةيمانلا ىوقلا دايدزالا نامز هب ذيرأ نإو «ةداع الاحم هدوع ناك ةيبوبشلا

 .رانيد فلأ لوصح يف هل ةيعامط ال يذلا :رسعملا لوقو .نامز تامزلل نوكي

 نأ دب الف ءانكم ارمأ ناك اذإ ئمتملا هنم ملعف «عوقولا ديعب انكم ئيمتلا نوكل لاثم اذهو :رانيد فلأ يل تيل

 يف ةيعامطو عقوت كل امم ناك اذإ هنأل ؛هلوصح يف ةيعامطو «عقوت كل نوكي ال ثيحب عوقولا ديعب نوكي

 ء[ه :ةدئاملا] «ِهِدنِع نم رمَأ وأ حتفلاب ىِتأَي نأهَّللا ىَسَعَفل :ىلاعت هلوق وحن :ىسعب .يحرتلاب ئمتلا بلقنا ؛هعوقو

 ىلاعت هلوق وحن :لعل وأ .ةهبشالب عوقولا بقرتم ءلوصح ا عقوتم هئادعأ ىلع هلي هلوسرل حتفلاب هللا نايتإ نإف
 ضغب نم جوزلا بلق بلقي نأ وه «ىلاعت هللا هثدحي يذلا رمألاب انهه دارملا نإف ارمَأ َكِلَذ َدعَب ٌتِدحُيمَّلاَلعَلاِ
 لدي ام ىلع اهعوجرو «هيلع مدنلا ىلإ قالطلا ةعيزع نمو ءاهيف ةبغرلا ىلإ اهنع ةبغرلا نمو ءاهتبحم ىلإ ةجوزلا

 .لوصحلا وجرم ؛عوقولا عقوتم رمأ هنأ ةهبش الو «ةيآلا قايس هيلع



 هتاودأو ءادنلا 46 ءاشنإلا ىلع مالكلا

 ا ٍ 'لعلا"و «[١٠؟ :ءارعشلا] نيمو نب

 ُريِطَأ ْتيَوَه دق نم ىَلِإ يَلَعَل  ُهَحاََج ُريُِي نم لَهاَطَقلا برِسأ
 .اهاوج يف عقاولا عراضملا بصني مثلا يف تاودألا هذه لامعتسالو

 «ةزمهلاو ءاي" :ةينامث هتاودأو ءوعدأ بانم بئان فرحب لابقإلا بلط وهف :ءادنلا امأو

 هنإف :ءاَعفش نم اَنَل لهق زاحباو عسوتلا قيرطب متلا يف ةلمعتسم امنأل :ةيلضأ ريغ .ئمتلل ةعوضوم اهنأل :تيل يهو

 انهه "له" نأ ملعف «يفنلا ىلإ لوقنملا ريغلا ماهفتسالا يف دازت ال اهنأل ؛"نم" ةدايز هيلع ةنيرقلاو ءئمتلا دصقل لاقي

 , ىذا تا مزاتسلا قبعال ةقصتم
 بصني ال ذإ ؛اهلصأ ىلع تسيل "ول" نأ ىلع ةنيرق بصنلاف «ءافلا دعب "نأ" رامضإب بصنلاب :َنيِنِمْوُملا َنِم َنوُكَنَف
 «يهنلاو «رمألاو «ضرعلاو «ئمتلاو ؛ماهفتسالا :يه لا ةتسلا ءايشألا دعب الإ ءافلا دعب ةرمضم "نأ" ب لعفلا

 نيب املف «ئمتلا صوصخلا ىلع اهلمح امأو .هجو اهدعب عراضملا بصنل نكي مل اهلصأ ىلع تلمح ولف .يفنلاو

 .كلذل اًتراعتسا عاش كلذلف ؛ريدقتلا يف يقالتلا نم يلصألا اهانعمو نمتلا

 لمحت الف ءاليحتسم هنوكل ؛هعوقو ىجرتيو هلوصح عقوتي امم سيل «هاوه نم ىلإ ملكتملا ناريط نإف :ريطأ تيوه
 يلا .تانكمملاو «تالاحملا يف لمعتسملا ئمتلا يعم ىلع لب ءيجرتلا وه يذلا اهلصأ ىلع انهه "لعل" ةملك

 .اهعوقو يف ةيعامطال
 ءاهاوج ف عراضملا بصني يلا ءايشألا نم تسيل ةيطرشلا نأل ؛"ول" ةملك يف رهاظ اذهو :امباوج يف عقاولا

 ةنيرق نوكي اممباوج يف عراضملا بصنف ؛مهدنع يجرتلل باوج ال ذإ ؛نييرصبلا بهذم ىلع "لعل" يف اذكو

 وه يذلا ماهفتسالا نأل ؛"له" يف رهاظ ريغ هنكل ءئمتلا ننعم يف امهلامعتساو امهلصأ نع امهجورخ ىلع
 نع اهجورخ ىلع - لدي ال "له" دعب باوجلا بصنف ءاهدعب عراضملا بصني يلا ءايشألا نم اضيأ اهلصأ

 هذه عيمج يف باوحلا بصنل ةلع ئمتلا ئيعم يف لامعتسالا نأ دارأ هلعلف ؛"تيل" نعمل اهنيمضتو ءاهلصأ

 هدحاولا قوف ام عمجلا ةغيصب دارأ وأ ءاضيأ لامعتسالا اذه ريغب اهضعب يف كلذ نكمي ناك نإو «تاودألا

 .طقف "لعل"و "ول" ةملك تاودألا هذمب دصقو

 ,"ديز اي" ك اظوفلم فرحلا كلذ ناك ءاوس :بئان فرب .بطاحملا لابقإ ملكتملا بلط يأ :لابقإلا بلط

 .[15:فسوي] كاَذَه نَع ضرع ُفُسوُيطك ءاردقم وأ



 هتاودأو ءادنلا 4١ ءاشنإلا ىلع مالكلا

 2 0 ع
 لرني دقو «ديعبلل امهريغو «بيرقلل يأو ةزمه لاف «"”كاوو ءايهو ءايأو «ياو ءاو «يأو

 عضولا لصأ رابتعاب

 نهذ يف هراضحتسا ةدشل ةنأ ىلإ ةراشإ "يأ"و «ةزمهلاب ىدانيف «بيرقلا ةلزنم ديعبلا

 يع ركل [طاذلك راص «ملكتملا

 و َ رو

 ناكُس يبلق عِبَر يف مكنأب قب وُنِبَت كاَرَألا َناَمعُ َناَكْسَأ

 نأ ىلإ ةراشإ هل ةعوضوملا فورحلا دحأب ىدانيف «ديعبلا ةلزنم بيرقلا لزني دقو

 ملكتملا ةجرد نع مظعلا يف هتحرد دعب ناك ىح «ةبترملا عيفر «نأشلا ميظع ىدانملا

 :كلوقك هتجرد طاطخنا ىلإ ةراشإ وأ ؛هعم تنأو «يالوَم ايأ:كلوقك «ةفاسملا يف دعب

 ريغ هنأك لوهذ وأ مون وحنل لفاغ عماسلا نأ ىلإ ةراشإ وأ ءكعم وه نمل اذه ايأ
 اهانعم نع ءادنلا ظافلأ جرخت دقو .نالف ايأ :يهاسلل كلوقك سلجملا ف رضاح

 لابقإلا بلط يأ

 :نئارقلا نم مهفت ىرخأ ناعمل يلصألا

 ”مولظم اي" ملظتي لبقأ نم كلوق :وحن ءارغإلاك ١-0
 «ءلزفملا - حتفلاب - عبرلا :خلإ عبر يف مكنأب .فئاطو تافرع نيب داو مسا ءامهيف حتفلاب :كاَرَألا نامعن

 ةزمهلاب نيديعب مهنوك عم "كارألا نامعن ناكس" يدونف .اونقيت يلوعفم لحم يف وهو «ةدئاز "مكنأب" يف ءابلاو

 "يالومكايأ" ل ل وطرب اس امو ريو كف عسب :ةفاسملا يف دعب

 .ديرولا لبح نم انيلإ برقأ ىلاعت هنأ عم "هللا اي" :كلوقكو ءهعم تنأو

 وحن لعجيف :لوهذ وأ مون وحنل.روضحلا نع ديعب هنأك ءهتحرد طاطخمنال هنأ ىلإ ةراشإ :كعم وه نمل اذه ايأ

 هنكل «ةقيقح الفاغ عماسلا نوكي ال دقو :لإ رضاح ريغ هنأك .توصلا ءالعإ يف ديعبلا ةلزنمي لوهذلاو مونلا

 «داهتجالاو يعسلا نم هقح وه امب في مل رصقم ءهنع لفاغ هنأك يح هل وعدملا رمألا مظعل ؛لفاغلاك لعخي

 كنإف :مولظم اي .هنم يكتشيو ريغلا ملظ رهظي يأ :ملظتي ."برحلل اّيهَن «نالف ايأ" :كدنع رضح نمل كلوقك

 .ىوكشلا ثبو ملظتلا ةدايز ىلع هثحو هءارغإ ديرت لب ءالصاح هنوكل ؛هلابقإ بلط ءادنلا اذمبي ديرت ال



 ءادنلل رخألا يئاعملا 43 ءاشنإلا ىلع مالكلا

 :وحن رحترلاو ١-

 املأ ىِسْأَر قوف ُبيَشلاو حصت 2 املأ ُباَتَملا ىَتَم يِداَوَف أ

 .اهوحنو ءاياطملاو ءلالطألا ءادن يف اذه رثكيو

 :هلوقك عجوتلاو «رسحتلاو حا

 امرت للا نا دير قل قرشا ففيرأو فيك نعم رق نايأ

 :وحن ركذتلاو -ه

 ْمِحاَوَر َنيَصَم اللا ُنُمرَألا لَه اَمُكِيلَع ٌمالَس ىَملَس ىَلَْرَم يأ
 نوكيو «تيرتشاو تعبك :دوقعلا غّيِصو «مسقلاو «بجعتلاب نوكي يبلطلا ريغو

 انبرض اذلف ؛يناعملا ملع ثحابم نم 00-5 ىللطلا ريغ ءاشنإلا عاونأو «كلذ ريغب

 ضررعتن ملا يأ

 ؛ةمالملاو رجزلا هنم ضرغلا امنِإو هسفن ناسنإلا ءادنل ىيعم ال هنأل ؛ةقيقح ءادنلا هيف دارملا سيلف :خلإ يداوف أ

 اهئادن نم دوصقملا امنإو «ءادنلا ئعمل حلصت ال اهفإف :خلإ لالطألا ءادن .ةبوتلا ىلإ ليملاو ةمادنلا هب لصحيل

 نأل ؛هدّحو نكل «ةينثتلا ةغيضب يل :لوقي نأ رهاظلا ناكو عولمملا :عرتل :اعرتم .رحضتلاو «ريحتلا

 يذلا كتاراوم نم بجعتأ :لوقيف ربقلا يداني هنأ تيبلا عمو .اضيأ عرتم رحبلاو «عرتم ّربلا ةرابعلا لصأ

 .ةرسحلاو عجولا راهظإ درحب ربقلا ءادن نم دوصقملاف «رحبلاو ّربلا ًالم يذلا هدوج نفد هنفدب

 لاعفأك :كلذ ريغب .امب ةفلألاو ءسنأتلا نم ىضم امل ءركذتلا ءادّنلا اذه نم ضرغلا نإف :ىملس يلزنم ايأ

 ةيربخلا اهثاحبأب نيغتسيف «ةيئاشنإلا .ىلإ ةيربخلا نع تلقت هماسقأ رثكأ نألو :اذلف .مذلاو حدملا لاعفأو «ةبراقملا

 .ةيئاشنإلا نع

 .ندش رايشوه و ىرايشوه :نيع. وحصلا نم :حِصَت



 يناثلا تناكلا

 فدحلاو ركذلا يف

 ءأو ءهركذ لضألاف ؛هيف نعم ىلع لدي ظفل ّيأف ءامكح عماسلا ةدافإ ديرأ |

 دالضألا نااذه ضاعت اذإو ةفذح لضألاف هيلع ةيقاب ةلالذل مالكلا نم ملع ظ

 :ركذلا يعاود نمف ءعادل الإ رخآلا ىضتقم ىلإ امهدحأ ىضتقم نع لدعي ١

 م َكِئلوُأَو مِهّبر نم ّىده ىَلَع كيلو :وحن حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز ١-
 .[0 :ةرقبلا] 4 ن وحلم

 قيدصلا معن ديز :وحن عماسلا مهف فعض وأ اهفعضل ؛ةنيرقلاب ةقثلا ةلقو -١؟

 افإ ريدقت ىلع ىتأتي نايبلا اذهف الإو ءبلغأ هنوكل ؛مكحلا ةدافإ ىلع راصتقالا لعل :امكح عماسلا ةد

 لع الاد هنوك عم دحاولا ظفللا نوكي نأب :نالضألا ناذه ضراعت اذإو .اضيأ مكحلاب ملكتملا ملع عما

 م دب الف ؛حجرم الب حيحجرتلا مزلي الثل :عادل الإ .هيلع هيقاب ةلالدل ؛مالكلا نم ملعي ام هيناعم نم هيف ن

 فشكلا حاضيإلابو ؛عماسلا نهذ ف تابثإلا ريرقتلاب دارملا :حاضيإلاو ريرقتلا .امهنم لك يعاود ةف
 امتحال ؛امهتدايز ركذلا يفو «هل ةنيعملا ةنيرقلا دوجو دنع اضيأ فذحلا يف لصاح حاضيإلاو ريرقتلا س

 اا :وحن امهسفنأل حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز ركذلا يعاد لعج اذلف «ذئنيح ةيلقعلا ةلالدلا عم ةيظفللا ةلال

 فذح ول ام حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز نم يناثلا "كئلوأ" ركذ يف نإف 4نوُحِلْفُملا م ده كئلوأو و مهّبر ن زم يش

 أ هنأ دري يح افوذحم ناك انهه ركذي مل ول يناثلا "كئلوأ" نأ دارملا سيلو .نكي مل ؛هفذح ىلع ةنيرقلا تبس

 .ايتحا ريغ نم "ىده ىلع" نيعأ لوألا "كئلوأ" رب ىلع افوطعم "نوحلفملا مه" وهو هدعب ام ناك ركذي
 .فذحلا ىلع ركذلا رايتخال الاثم ةيآلا نوكي الف «يناثلا كئلوأ فذح رابتعا

 ! كلذ لوقت «قيدصلا معن ديز :وحن فذحي الو ركذي نأ طايتحالا ىضتقم نوكيف :عماسلا مهف فعض

 : مالكلا ركذ وأ هب عماسلا دهع لوط نكل ءفذحلل ةنيرق ناك نإو ديز ركذ قبس نإف «ديز ركذ كل ى
 ديز ركذي نأ طايتحالا راصف .امب ةقثلاو اهيلع ليوعتلا فعضيف ءاهئافحو ةئيرقلا كلت فعض ثروأ هربغ ن

 .ةنيرقلا نم همهف نم برقأ ظفللا نم عماسلا مهف



 ركذلا يعاود 4 فدحلاو ركذلا

 يف مالك هعم ركذ وأ «هب عماسلا دهع لاطو ءديز ركذ كل قبس اذإ كلذ لوقت

 .هريغ نأش

 ؟ورمع لاق اذام باوج يف ءاذك لاق ورمع :وحن عماسلا ةوابغب ضيرعتلاو -“

 مكاحلا لاق اذإ امك «راكنإلا هل ىتأتي ال ىنح عماسلا ىلع ليجستلاو -4

 .اذك هيلع نأب ّرقأ ديز معن :دهاشلا لوقيف ؛؟اذك هيلع ْنأب اذه ٌديز ّرقأ له :دهاشل

 عم كلذ لوقت ءدسألا مواقي يلع :وحن ابيرغ مكحلا ناك اذإ بجعتلاو -ه

 .هركذ قبس

 له :لئاس كلأسي نأك :كلذ ديفي ظفللا ناك اذإ «ةناهإلاو .ءميظعتلاو -

 .موزهملا وأ ءروصنملا عجر :لوقتف ؟دئاقلا عجر

 :هقلئسأ  عاوذ مو
 عي 2

 .الثم اًيلع ديرت «لبقأ :وحن بطاخملا ريغ نع رمألا ءافخإ ١-

 لاق اذام باوج يف ءاذك لاق ورمع :وحن هتناهإ دصقل وأ ءهفصو اهفأ دصقل امإ :عماسلا ةوابغب ضيرعتلاو

 ةوابغب ضيرعتلا دصقل ؛فذحي مل كلذ عم نكل «باوجلا يف هفذح ىلع ةنيرق لاؤسلا يف ورمع ركذف“؟ورمع

 ةباتك يأ :عماسلا ىلع ليجستلاو .اذكه الإ هعم باطخلا نوكي نأ يغبني ال يبغ هنأ ىلع هيبنتلاو ؛عماسلا

 ةنيرق مايق عم ديز ركذف [روكذملا لاثملا يف امك] راكنإلا هل ىتأتي ال ىح مكاحلا يدي نيب هيلع هريرقتو مكحلا
 ىلإ ترشأ كنأ دهاشلا مهف امنإ :مكاحلل لوقي نأب راكنإلل اليبس دجي الثل ؛هنأش نم لاؤسلا يهو ءفذحلا

 .هيف راذعألا بلطأ ملو تكس كلذلو «باحأف «يربغ

 وأ ركذ ءاوس مكحلا ةبارغب نوكي لب ءركذلا ىلع فقوتي ال بجعتلا سفن نأل ؛هنم بجعتلا راهظإ يأ :ابيرغع

 مل كلذ عم نكل ءفذحلا ىلع ةنيرقلا وه يذلا هركذ قبس عم كلذ لوقت «دسألا مواقي يلع :وحن ركذي مل
 .فذح وأ "يلع" ركذ ءاوس دسألا ةمواقم هأشنمف بجعتلا سفن امأو .هنم بعتلا راهظإ هركذ ف نأل ؛فذحي

 نم :بطاخملا ريغ نع .هتناهإ موزهملا ناونعبو «هميظعت ديفي روصنملا ناونعب هركذف :موزهملا وأ روصنملا عجر
 مايق دنع «الثم اًيلع ديرت «لبقأ :وحن مهنم هريغ نود بطاخملل فوذحملا ىلع ةنيرقلا مايق دنع اذهو ؛نيرضاحلا

 .نيرضاحلا رئاس نود بطاخملا دنع هيلع ةنيرقلا



 فدذحلا يعاود .ه فدحلاو ركذلا

 .نيعم صخش ركذ دعب «ُسيسحخ ٌميئل :وحن ةجاحلا دنع راكنإلا قأتو -؟

 «ءيش لك ٌيِلاَخ' وحن ةاعاا ولو فوذحملا نييعت ىلع هيبنتلاو -؟

 هقرلألا يعور ( سنا

 «سمشلا رون نم دافتسم هرون :وحن ههبنت رادقم وأ عماسلا هبنت رابتخاو - 4
 .بكاوكلا دقع ةطساوو

 :وحن عجوتل امإ ماقملا قيضو -ه

 ليوط نزحو ٌمئاد ٌرهس ليلع تلق ًتنأ فيك ىل َلاَق
 ."لازغ" :دايصلا لوق وحن ةصرف تاوف فوخل امإو

 لوألاف «هنع كناسل نوّص وأ «كئاسل نع هنوصل ريقحتلاو ءميظعتلاو -“
 .مهثيدح اوفحأ اولكأ اذإ موق :وحن يناثلاو ءءامس موحن :وحن

 كل نكميو «كنم هيكشت وأ هبس ىلع كل همول دنع راكنإلا كل رسيتيل ؛هفذحتو صحخشلا كلذ ديرتف :نيعم صخش
 حلصي ال نأب «ةقيقح ناك ءاوس نييعتلا قلطم ىلع هيبنتلا فذحلا ةّلعف :ءاعدا ولو .كتنيع ام «كتيم ام :لوقت نأ

 هللا يأ «ءيش لك لاحم رح لوألاو .هريغل ال. هلا فصولا كلذ نأ ىعذي نآب ءاعدا وأ ءهل الإ ةقيقح فصولا كلذ

 يأ فولألا باهو :وحن يتاثلاو .هاوس قلاخ ال نأ روهظل ؛ةقيقح فصولا كلذب هنيعتل هركذي ملف «ىلاعتو هناحبس

 .هريغ كلذب فصتي نأ عقاولا يف نكمي ناك نإو ءفصولا اذمب هنيعت ءاعدال ؛هفذحف ؛ناطلسلا

 هئاكذ غلبمو ههبنت رادقم «رابتحا وأ ةحارصاب الإ اهب هبنتي ال مأ ءامب هبنتي له ةنيرقلا دنع :عماسلا هبنت رابتخاو

 هيلإ دنسملا فذحف «بكاوكلا دقع ةطساوو سمشلا رون نم دافتسم هرون :وحن ال مأ ةيفخلا نئارقلاب هبنتي له

 .ال مأ هبنتي هنأب عماسلل ارابتخا "بكاوكلا دقع ةطساوو" :هلوق يف

 نم هيلإ ةماسو ؛عجوت ببسب هيلإ دنسملا ركذب مالكلا ةلاطإ نع ماقملا قيضل ؛ليلع انأ لقي ملف :ليلع تلق

 ءاعدإو ههلءاريقحت !هنغب كاسل, نوص وأ «:هلءافايظعت ؛كناشسل ةطلاخمب نع :هنوطصل:اماهيإ :ريقحتلاو ميظعتلاو .هتاع

 نع هل انوصو اميظعت هركذت ملف ءءامس موحب مه يأ ءامس موجب :وحن ميظعتلل فذحلا يأ لوألاف .هيف ةنسحلل

 .هنع ناسللا نوصل اماهيإو هل اريقحت هتفذحف «موق مه يأ :اذإ موق .كناسل



 فدحلا يعاود 55 فدحلاو ركذلا

 :وحن لوألاف ءعجس وأ «نزو ىلع ةظفاحماو -ا/

 فلتخم ْيّرلاو ضار َكَدنِع امي تنأو اَندنِع اَمي نحت
 . [ ةيآلا :ىحضلا] 4«ىلق 7-0 ٌكَعْدَو امد :وحن ينباثلاو

 عيمج يأ [؟0:سنوي]#مالَّسلا راد ىَلِإ وُعدَيهَللاَوإ» :وحن راصتخاب 'ميمعتلاو -

 .مومعلاب نذؤي لومعملا فذح نأل ؛هدابع

 :رعاشلا لوق وحن بدألاو -9
 الثم مراكملاو ءدِحّملاو ِدَد وسلا يف َكَل دج ملفاَنِبَلَط دق

 له :وحن لومعملاب ضرغلا قلعت مدعل مزاللا ةلزنم يدعتملا ليزتو ٠-

 كلذ دسفي هركذ نوكي نأب رثنلا يف يأ :عجس وأ .هركذب نزولا لتخي نأب تيبلا يف يأ :نزو ىلع ةظفاحماو
 :وحن تيبلا نزو ىلع ةظفاحنا يأ :لوألاف .عجسلا

 فلتخم يأرلاو ضار كدنع اكته نتكتأو اندنع ام. نحن

 يأ :ياثلاو .تيبلا نزو مقتسي مل ركذ ول ذإ نزولا ةظفاحم ؛انهه ربخلا فذحف «نوضار اندنع امب نحن :يأ

 ةياعرل ؛لوعفملا ريمض فذحف «كالق امو :يأ «ىلق اَمَو كبَر َكَعَدَو امد :وحن رثنلا يف عجس ىلع ةظفاحما

 مل اذإ ؛لومعملا فذح نأل ؛هب قلعتي نأ نكمي ام لكب هقلعتو لعفلا ميمعت يأ :ميمعتلاو .قآلاو قباسلا عجسلا

 نمض يف هسنج مولعم لومعم لكب هقلعتو لعفلا مومعب يأ مومعلاب نذؤي ةيآلا يف امك هنبيعت ىلع ةنيرق دجوي
 عيمج نوكيف حّجرم الب رخآلا ىلع نييواستملا دحأ حيجرت ىلإ دوعي ذئنيح ضعب نود هضعب ريدقت نأل ؛لعفلا
 نإو هنإف مومعلا ةغيصب لومعملا كلذ ركذ ول ام فالخب ءراصتخالا عم ميمعتلا لصحيف «ةيونم تايصوصخلا

 ذقيح راصتخالا توفي نكل اضيأ مومعلا ديفي ناك

 حيرصتلاب هتهحاوم كرتب حودمملا عم بدأتلا دصقل ؛الثم كل انبلطو لقي ملو :"انبلط" لوعفم فذحف :انبلط دق

 هيلع عقو نم هقلعت رابتعا ريغ نم لعافلل هتابثإ درحب هنم ضرغلا نوك :حإ يدعتملا ليزعتو .هل لثم بلطب
 َنوُمَلعُيَنيِذلا يوتسُي لَم :وحن لوعفملاو لومغملاب ضرغلا قلعت مدعل ؛الصأ ٌيونم الو ءروكذم لوعفع ىتؤي الف
 ذإ ؛مزاللا ةلزنم لعفلا لزنف «ةقيقح لا كلت هل ثدحي ال نمو ملعلا ةقيقح هل ثدحي نم يأ #َنوُمَلعُي ال َنيِذَلاَو

 «ملعلا نعم مهل دجو نيذلا دارملا لب ؛ءيشلا كلذ نوملعي ال نيذلاو اصوصخم ائيش نوملعي نيذلا ضرغلا سيل

 .مهل دجوي مل نيذلاو



 ريخأتلاو ميدقتلا 4ع/ ثلاثلا بابلا

 .[ة:رمزلا] 4َنوُمَلْعَيال َنيِذَلاَو َنوُمَلْعَيَنيِذَلا يوتْسَي
 لعافلا فذُح :لاقيف لعافلا بئان ىلإ لعفلا دانسإ فذحلا نم دعيو ١-

 ُناَسْنإْلا َقِلُخَو «عاتملا قرس :وحن لهجلا وأ «هب ملعلل وأ «هيلع وأ.هنم فوخلل

 .[؟م:ءاسنلا] افيعض

 علاقلا ثابنلا

 ريخأتلاو ميدقتلا 3

 ضعب مدقت نم دب ال لب ,ةدحاو ةعفد مالكلا ءازجأب قطنلا نكمي ال هنأ مولعملا نم

 كارتشال ؛رخآلا نم مدقتلاب ىلوأ هسفن يف اهنم ءيش سيلو «ضعبلا ريخأتو ءازحألا

 ىلع اذه ميدقت نم دب الف «رابتعالا ةجرد ف ظافلأ يه ثيح نم ءظافلألا عينج

 .هبجوي عاد نم كاذ

 قيدقت» ىلع ذإ «فذنملا. لبق نم سيل لوعفملل يئبملا.لعفلا ف لعافلاب نايتإلا مدع نأ رهاظلا :لعافلا بئان ىلإ

 هنكل, ؛هيلإ دانسإلال, حلضي .ال.لعفلا:كلذ ,نأ.عم «ءفوذحلا لعافلا ىلإ لعفلا كلذ دانسإ ربتعا ءافوذحم لعافلا لعج

 00اااااااااشا ا ا ا اإ ا ي طي
 .ءانبلا مث الوأ فدذحلا ربتعا

 فوحلل امإ «لاثملا اذه يف:قراسلافذجف .::عاتملا قرس.:ةلئاغ نم .هراهظإو ءهركذب ىشخي نأب :هنم فوخلل

 كدذجل لاثم :افيعض .نابسنإلا .قلخو_.هب لهجلل. هفذج .ناك.الوهجم ناك نإو.ءامولعم .ناك نإ هيلع وأ هنم

 نيغلا رؤمألا نم هنوكل .:ةدجاو ةعفد .ىلاعت هتاذ ىوض»قلاح ال هنأ دحأ لكل .مولعملا نم ذإ.؛هب .ملعلل لعافلا

 .ضعبلا عم ءازجألا ضعب عاامتجا اهيف ليحتتنسي يلا تاوذلا راقلا

 يف لاق امك رابتعالا خرب فراةرافمل] بحجوي نيعم ضورع نع رظنلا عطق عم. يأ :ظافلأ يه ثيح نم
 طرشلا ظافلأك ةرادصلا: هل ,بجت ام ةاعارم دعب اذه :ظافلألا عيمج كارتشال .خلإ ةاعارم دعب اذه. :ةيشاحلا

 .ماهفتسالا ظافلأو



 :وحن ةبارغب ارعشم مدقتملا ناك اذإ ءرخأتملا ىلإ قيوشتلا ١-
 دامك م ٌكَدَفَعلُم تاريخ ديا هيف“ ةّيربلا  كْراَح ِقَِلاَو 00

 صاصقلا وأ «رمألا هب ردص كنع وفعلا :وحن ةءاسملا: وأ ةرسملا ليجعتو 5١-

 ياللا هب كح
 عدخنت ةبرجتلا لوط دعب أ :وحن بجعتلاو راكنإلا طحم مدقتملا نوكو ٠-

 .؟فراخزلا هذمب

 اذإ ماعلا نأل ؛هدعب صاخلا مث الوأ ماعلاب نايتإلا يأ يقرتلا ليبس كولسو -4

 نأل ؛عماسلا نهذ يف نكمت ءركذ اذإ اذلو ءرخأتملا ىلإ قيوشتلا بجوي ثيحب :ةبارغب ارعش مدقتملا ناك اذإ
 .داعي ال وأ ءداعي هنأ يف يأ :هيف .راظتناو قوش الب قاسنملا نم سفنلا يف نكمأ قوشلا دعب لصاحلا

 ةثدحتسم افوكل ؛روبقلا نم ةيناويحلا ماسجألل داعملاو ثعبلا دامج نم ناويحلا ثادحتساب دارملاو :ثادحتسم

 ارعشم هنوكل ؛وه ام هنع ربخلا نأ ىلإ قايتشالا بجوي انهه هيلإ دنسملا ميدقتف ؛هنم تبنت يذلا بارتلا نم
 ضرغلا ناكو «ةءاسملا وأ ةرسملاب ارعشم ظفللا ناك اذإ نعي :ةءاسملا وأ ةرسملا .هيف ةيربلا ةريح يه «ةبارغب
 ظفللاو ؛مالكلا لهتسمب ةءاسملا وأ ةرسملا لصحيل ؛ظفللا اذه مّدق ؛لجعتلاب عماسلل امهنم دحاو لوصح

 ليجعت "وفعلا" ظفل مددقت يفف «يضافلا هب مكح صاصقلا وأ «رمألا هب ردص كنع وفعلا :وحن الوأ عومسملا
 .هل ةءاسملا ليجعت "صاصقلا" ظفل مدقت يفو «عماسلل ةرسملا

 ناك اول ذإ «عادخنالا'سفن آل ؛بجعتلا طانمو راكنإلا طخم هنأ ذيفي ديقلا اذه- مدقتف :فراخزلا هذ عدخنت
 لوط دعب فراحزلا هذهي عدخنت أ ":ليقو ؛عادخنالا مّدُق ,راكنإلاو بجعتلا طانم هسفن عادخن الا لعج دوصقملا

 "و "؟بيشملا دعب بيبزلاب عدحتي أ" يف مهحيرصت راكنإلاو بختعتلا طانم مدقتملا نوك ىلع لديو "؟ةبرجتلا
 «عادخن الا سفن لوألا يف بجعتلا طانم نأب "؟بيبزلاب عدخني بيشملا دعب أو "؟بيشملا دعب عدخني بيبزلاب

 ماعلا دعب صاخلا ركذ ضارغأ نم ضرخل :هدعب صاخلا مث .بيشملا دعب هنوك ثلاثلا فو «بيبزلاب هنوك يناثلا فو
 حيحص مالكلا اذه :وحن ةدئاف هل نوكي ال صاخلا دعب ركذ لب ؛مدقي مل اذإ ماعلا نأل ؛مامإلا دعب حاضيإلاك
 - ديفيف ءامهريغو خيلبلاو حيصفلل لماش ماع "حيحص" :انلوق نأل ؛يقرتلا ليبس كولس مالكلا اذه يفف «غيلب حيصف



 ميدقتلا يعاود 5 ريخأتلاو ميدقتلا

 :تلق اذإفعغيلب حيصف حيحص مالكلا اذه :وحن ةدئاف هل نوكي ال ءصاخلا دعب ركذ

 «.حيحص ركذ ىلإ جاتحت ال غيلب :تلق اذإو ,حيحص ركذ ىلإ جاتحت ال غيلب حيصف

 .حيصف الو

 .[؟هه:ةرقبلا] (ٌمْوَنالَو ةَنس ُهذْحَأَت الإ :رحن يدوجولا بيترتلا تاعارمو -ه

 ةادأ ميدقتب نوكي لوألاف «مومعلا بلسوأ .ءبلسلا مومع ىلع صنلاو -5

 ناثلاو «كاذ الو اذه عقي مل يأ نكي مل كلذ لك :وحن يفنلا ةادأ ىلع مومعلا

 عقي مل يأ كلذ لك نكي مل :وحن مومعلا ةادأ ىلع يفنلا ةادأ ميدقتب نوكي

 .درف لك يفن لمتحيو «ضعبلا توبث لمتحيف ؛عوّمجملا

 وه حيحص ركذ ىلإ جاتحت ال "غيلب حيصف":تلقو الوأ صاخلا تركذ اذإف .ماهبإلا دعب حاضيإلا ةدئاف هميدقت -

 نأل ؛"حيصف الو حيحص" :لوقت الف ءهنم معأ وه ام ركذ ىلإ جاتحت ال "غيلب" :تلق اذإ اذكو ءامهنم معأ

 .صاخلا دعب ماعلا ركذ يف ةدئاف الف «هل همازلتسال ؛ماعلاب مكح صاخلاب مكحلا

 هيف يعورف مون الَو هس ُهذُحَأَت الإ» :وحن دوجولا يف مّدقم وه ام ظفللا ف مدقيف :يدوجولا بيترتلا تاعارُّمو
 يذلا روتفلا نع ةرابع ةنسلا نأل ؛دوجولا يف هيلع ةمدقتم اوكل ؛ركذلا يف مونلا ىلع ةنسلا تمدقو ؛يدوجولا بيترتلا

 وه له مالكلا اذه يف دارملا نأ نييعتف «يفنلا ةادأو مومعلا ةادأ مالك يف عمتجا اذإ نعي :إ ىلع صنلاو. .مونلا مدقتي

 ىلع يفنلا ةادأو مومعلا ةادأ دحأ مدقتب الإ حضتي ال ءلومشلا يفنو مومعلا بلس وأ «يفنلا لومشو بلسلا مومع

 مل كلذ لك" :وحن بلسلا لومشو يفنلا مومع ىلع ةلالدلا يف احيرص هنوكل ؛اهيلع اهوحدو :يفنلا ةادأ ىلع.رحآلا

 مومع نعم كلذو «كاذ الو اذه عقي مل يأ درف لك نع نوكلا بلس ديفي "نكي مل كلذ لك" مددقت نإف ؛”"نكي

 يفن ديفي هنإف «"كلذ لك نكي مل" :وحن لومشلا يفنو مومعلا بلس ةدافإ يف حيرص هنأل :مومعلا ةاذأ ىلع .بلسلا

 ىلع صن بيكرتلا اذه لثم :خلإ ضعبلا توبث لمتحيف .درف لك نع ال ؛عومجملا عقي مل يأ دارفألا ةلمج نع مكحلا

 دحأ ىلع صنلا وه ميدقتلل يعادلا ببسلا كلي فنصملا لعج اذلو ءاضيأ بلس مومع لمتحي ناك نإو ؛مومعلا بلسلا

 الو هيلع اصن همالك نوكي ثيحب هديفي نأ ملكتملا دصقو ؛بلسلا مومع ماقم ىضتقا اذإ هنأ لصاحلاو .نيينعملا نيذه

 بلس ماقم ىضتقا اذإ اذكو .يفنلا ىلع مومعلا ظفل مهدقتب الإ ةدافإلا هذه ىلإ ليبس الف ءالصأ عماسلا ىلع سبتلي

 مومع ةدافإ ىلع صنلا نأ رهظف ؛مومعلا ظفل ىلع يفنلا ةادأ ميدقتب الإ سيل صنلا هجو ىلع هتدافإ قيرطف «مومعلا

 .نيينعملا نيذه دحأ يضتقي يذلا ماقملا يف يفنلا ةادأ وأ مومعلا ةادأ مقتل عاد ببس «مومعلا بلس وأ بلسلا



 ميدقتلا يعاود 66 ريخأتلاو ميدقتلا

 .دانسإلا راركتل كلذو ءرهظ لالهلا :وحن العف ربخلا ناك اذإ مكحلا ةيوقتو -

 .[«:ةقفلا] هيدبعَت َكاّيِإطَو ءتلق انأ ام :وحن صيصختلاو -

 :وحن لوألاف ءعجس وأ ءنزو ىلع ةظفاحملاو -5

 نمكشلا هه |[سةيتضر هل لونا .ةيِّسلا قطن اذ

 اعاَرؤت نومي هَهْعْوَق قَلِسْلب ,ش هوَلَص َميِحَحْلا مل 0 هود :وحن يناثلاو
 اذإ هنأل ؛ةصاخ عاود ريخأتلاو مدقتلا نم لكل ركذي ملو [.:ةقاحلا] «4ةوُكَلْساَف

 .نامزالتم امهف رحآلا رخأت «ةلمحلا نيكر دحأ مدقت

 .قيقحت ريغ نم هب ىمري امث هنوك مهوتل اعفد ؛هيف هتيبثتو عماسلا نهذ يف هريرقت يأ :مكحلا ةيوقتو
 ءاج اذإف «ءيش هيلإ دنسي نأ يعدتسي أدتبملا نأ ةروصلا هذه يف دانسإلا راركت هجوو :دانسإلا راركتل كلذو

 هريمض هيلإ هفرص ءالعف ربخلا ناك اذإ مث .مكح امهنيب دقعنيف ؛هسفن ىلإ هفرص «هيلإ دنسي نأ حلصي ام هدعب

 ."لالحلا رهظ «لالحلا رهظ" :لاقي نأ ةباثع. "رهظ لالحلا" :انلوق ناكو ءارركم رابتعالا اذمي دانسإلا راصف ءايناث

 لحأل مالكلا اذه يف هيلإ دنسملا مدقتف «تلق انأ ام :وحن هيلع هرصقو هقلعت لعفلا صيصخت نعي :صيصختلاو

 انهه لوعفملا مدقت نإف ُكُدبْعَ َكاَّيِإإ :وحنو «يلع روصقم لوقلا ءافتنا نأ يأ هنع لوقلا ءافتناب هصاصتخا

 نم ريخف" :هلوق وهو «تيبلا يف ربخلا مدقت نإف :ّلإ ةظفاحملاو .ةدابعلاب كّصخن ئعملاو ءصيصختلا دصقل

 4ٍةَلِسْلِس يف هو 8 را لا مدقتو «تيبلا نزو ةظفاحم توكسلا وه يذلا أدتبملا ىلع "هتباحإ

 .عجسلا ةظفاحمل ةيآلا يف لعفلا ىلع

 نيرمألا دحأ يعاود نايب يفف ءرخآلا ريخأتل ايعاد نوكي ةلمجلا. نيكر دحأ مددقتل ايعاد نوكي امف :نامزالتم امهف

 يف يأ :فيرعتلا يف .ةدح ىلع يعاود امهنم لكل ركذي مل اذلف ءرخآلا يعاود نايب نع ةينغ ريخخأتلاو مدقتلا نم
 .ةفرعم مالكلا ءازجأ داريإل ةيضتقملا رومألا نايب



 عبارلا بابلا

 ريكنتلاو فيرعتلا يف
 قلعتي مل اذإو ,فيرعتلل ماقملاف نيعمب مالكلا طابتزا بطاحملا ميهفتب ضرغلا قلعت اذ

 :فراعملا نأ مولعملا نم :لوقن لامجإلا ا ويعلو ؛ريكسلل ماقملاف كلذب ضرغل

 دحاول فاضملاو ."لأ"ب ىلحماو ءلوصوملا مسالاو «ةراشإلا مساو «مّلعلاو ريمضل

 .ىدانملاو ءركذ امن

 :وحن راصتخالا عم ةبيغلا وأ «باطخلا وأ ملكتلل ماقملا نوكل هب ىتؤيف :ريمضلا امأ

 .هزاحنإب تدعو تنأو ءرمألا اذه ف كتوّجر انأ

 هداريإل بابسألا نايب يف يأ :ريكتتلاو .ةفرعم مالكلا ءازجأ داريإل ةيضتقملا رومألا نايب ين يأ :فيرعتلا يف

 ركذ لبق هنإ مث ءاهمدقأو مالكلا ءازجأ فرشأ وه يذلا هيلإ دنسملا يف لصألا هنأل ؛فيرعتلا مّدق امنإَو «ةركن

 .ريكنتلاو فيرعتلا قلطم ماقم ركذ هصوصخب امهماسقأ نم لك داريإل ةيضتقملا رومألل
 مالكلا طابترا بطاخملا ميهفتب يأ :كلذب نيعملا ءيشلل لمعتسي نأ ىلع فراعملا عضو نأل بفيرعتلل ماقملاف

 :لامجإلا ىلع ريكنتلاو فيرعتلا ماقمل نايب اذه «نيعملا ىلع عضولاب لدي ال هنإف 2 ماقملاف .نيعم

 ركذ اذلو «هصوصخب ةعبسلا ماسقألا هذه نم دحاو لك داريإل ىضتقملا ركذي نأ لبصفتلا ىضتقمف :اذه ليصفتلو
 :لاق امنإو :راصتخالا عم .فراعملا فرعأ هنوكل ؛ماسقألا رئاس ىلع ريمضلا مدقو ءذحاو دحاو لك داريإ ةتكن

 عم رهاظلا مسالاب هيف ٍيوأ دق ناك نإو هنإف ءاذكب رمأي نينمؤملا ريمأ :ةفيلخلا لوف لكم نع اًزارتخا "راصتخالا عم"

 ماقملا نوكل ؛ملكتملا ريمضب هيف توأ دقف ءرمألا اذه يف كتوجر انأ :وحن راصتخا هيف سيل نكل «ملكتلل ماقملا نوك

 وأ الصتم ريمضلا نوكي نأ نيب قرف ال هنأ ىلإ ةراشإ "ءاتلا"و "نأ" نيب عمجو «راصتخالا لوصح عم ملكتلل

 يفتدعو تنأو" :هلوق ونهو لصفنملاو لصتملا ريمضلا نيب عمجلا هجو يف باطخلا لاثم يف لاقي اذكو ءالصفنم
 اضيأ ناك نإو لوألا لاثملا مث .ةدح ىلع الاثم امل ركذي مل ءاضيأ ةبيغلا لاثمل انمضتم لاثملا اذه ناك املو ؛"هزاجنإب

 ةدايزو باطخلا ليصفت ددصب هنأل ؛ةدح ىلع الاثم باطخلل دروأ لب ءهب فتكي مل هنكل «باطخلا لاثمل انمضتم

 .الّوأ هلاثم دروأ اذلف «هلاح نع ثحبيؤ مالكلا هيف لضفي مث «لالقتسالاب الاثم هل ركذي نأ بسانف «هيف ثحبلا



 ملعلا/ريمضلا 3 ريكنتلاو فيرعتلا

 ناك اذإ دهاشملا ريغ بطاخي دقو «نيعم دهاشمل نوكي نأ باطنخلا ف لصألاو

 لكل باطخلا ميمعت دصق اذإ نيعملا ريغو كُدُبَْ َكاّيِإإل :وحن بلقلا يف ارضحتسم
 .كيلإ ءاسأ هيلإ تنسحأ اذإ نم ميئللا :وحن هباطح- نكمي نم
 ُعفْرَي ذِإَو :وحن ضاخلا همساب عماسلا نهذ يف هانعم زاضخإل هب ىتؤيف :مّلعلا امأو

 :[10:ةرقبلا] «(ُليِعاَمْسَِو ِتْيلاَنِم َدِعاََْلا ٌميِهاَرِْإ
 لك :ىرحخأ ضارغأ كلذ عم هب دصقي دقو

 .ةلودلا فيس بكر :وحن يف 'ميظعتلا" ١-

 .رخص بهذ :وحن يف ةناهإلاو ١-

 الإ بلغألا يف نوكي ال وهو ءرضاح ىلإ مالكلا هيجوت وه باطخلا نألف ؛دهاشمل هنوكل امأ :نيعم دهاشمل

 لصألا اذه نع لدعي دقو .نيعم يف لمعتسي نأ ىلع فراعملا قلطم عضو نألف ؛انّيعم هنوك امأو ادهاشم

 «هدبعَت َكاّيِإإ» :وحن ةدهاشملا ةلزنمب روضحلا كلذ لعمل ؛بلقلا يف ارضحتسم ناك اذإ .دهاشملا ريغ بطاخيو

 ,دهاشملا ةلزنمي لعج بلقلا يف هراضحتسال هنكل ءادهاشم نكي مل نإو ىلاعت هتاذ وهو هيف بطاخملا نإف

 .دهاشملا باطخ بطوخو

 ىلع ال «لدبلا ليبس ىلع هباطخ نكمي نم لكل باطخلا ميمعت دصق اذإ نيعملا ريغ بطاخي اذكو :نيعملا ربغو
 و نأ ىلإ ادصق هنيعب ابطاخم اذهبي ديرت ال كنإف «كيلإ ءاسأ هيلإ تنسحأ اذإ نم ميلا :وحن ةعفد لوانتلا ليبس

 باطخلا ىلإ ةرابعلا هذه نع لودعلا ةدئافو «هيلإ نسحأ اذإ :تلق كنأكف ءٍدحاو نود ادحاو صتخي ال هتلماعم

 ءوس تروصو «كلذب هتبطاخف «هباطخ نكمي نمم دحاو لك ترضحأ كنأك هتلماعم ءوس ريهشت يف ةغلابملا

 قلطأ نإو ءهريغ ىلع صوصحملا عملا اذهل هعضو رابتعاب قلطي ال ثيحب هانعم. :صاخلا همساب هنهذ يف هتلماعم

 ِتْيْلا نم َدعاَوقْلا مهر ُّعَْرَي ْذِإَوإَ :ىلاعت هلوق يف وحن ةكرتشملا مالعألا يف امك رخآ عضو رابتعاب ريغلا ىلع
 .صاخلا امهمساب عماسلا نهذ يف امهانعم راضحإ لحأل ؛اممب ٍتوأ ناملع ليعامسإو ميهاربإف «4يليِعاَمْسِإَو

 نإف ؛ةيملعلا لبق يلصألا هانعم رابتعاب ىرحأ ضارغأ صاخلا همساب هانعم راضحإ يأ :كلذ عم هب دصقي دقو

 .ماقملاو ميظعتلل احلاص مسالا ناك ام :ةلودلا فيس بكر .ةيلصألا اهيناعم ىلإ اهيف ظحالي ام اريثك مالعألا

 .اهيضتقي ماقملاو «ةناهإلا ىلع الاد مسالا ناك امم :رخص بهذ



 ةراشإلا.مسا ف ريكنتلاو فيرعتلا

 بت و بهل" يأ, اةهيفتوإل او يف هل ظلفللا علضي قعم نع ةيانكلاو و

 [١:بهللا]

 اذه عب :كلوقك «هانعم راضحإل اقيرط نيعت اذإ هب ىتؤيف :ةراشإلا مسا امأو

 نوكيف «كلذل اقيرط نيعتي مل اذإ امأ ءافصو الو امسا هل فرعت ال ءيش ىلإ اريشم

 :ىرخأ ضارغأل

 :وحن بارغتسالا راهظإك ١-0
 انرزرف] اعل ٍلِهاَج ٍلِاَحَو ُهُبِهاَذَم تّيع رع وكرت

 اًقيدنز َريرحُتلا َمِلاَعلا َرَّيَصَو َةَرئاَح َماَهوَألا 3 نضل اذه
 رّيص يأ

 ِبَهَل يأ ادي ْتّيَمإل :وحن ىلاعت هلوق يفف «هنع ةياتك حلصي ام ىلإ يلصألا هانعم نم لقتني امم :خلإ اَدَي ْتَي
 ؛ايمنهج هنوك نع ةيانكلا "عيل" مزالم يئعأ «يلصألا هانعم رابتعاب دصقو «هامسم نع بهل يبأب ربع َُّبَنَو

 رابتعاب مزاللا ىلإ موزلملا نم الاقتنا نوكيف ءمنهج ران بهل يقيقحلا بهللا نإف ؛"بهلل" هتمزالمل مزال هنأل
 .ةيانكلا يف فاك ردقلا اذهو «لوألا عضولا

 «ةيسحلا ةراشإلا ىوس قيرط بطاخملا نهذ يف هنيعب ءيش راضحإ ىلإ ملكتملل نوكي ال نأب :هانعم راضحإل

 هراضحإ ىلإ اقيرط ذئنيح دحت ال كنإف ؛افصو الو امسا هل فرعت ال ءيش ىلإ اريشم "اذه تعب" :كلوقك
 لقاع لقاع مك :وحن عيدب مكحب صاصتخا هيلإ راشملل نوكي ماقم يف اذه :بارغتسالا راهظاك .ةراشإلا ىوس

 يأ "لجر لحرب تررم" :لاقي امك كلذ ديفي «ةيفصولا دصقب ظفللا راركت نإف «هيف هانتم لقعلا لماك يأ

 [.لهجلا لماك يأ "لهاج لهاج مك" اذكو] «ةيلوجرلا يف لماك

 لهاجلاو ءامورحم لقاعلا نوك يأ :اذه .اليلق الإ اهنم لاني الف .هشاعم قرط هتزجعأو هتيعأ يأ :هبهاذم تيعأ

 .اهنقتأ يأ مولعلا رحن نم مولعلل نقتملا يأ :ريرحنلا .كلذ يف رسلا مهفت مل ذإ ؛ةريحتم يأ :ةرئاح .اقوزرم

 ماهوألا هيلإ راشملا رييصت وه ؛هيلإ راشملا هب صتتخا يذلا عيدبلا مكحلاف .ميكحلا عناصلل ايفان ارفاك يأ :اقيدنز

 «سوسحم ىلإ لصألا يف هب ةراشإلا نأل ؛بارغتسالل انهه ةراشإلا مسا رهظأ امنإو .اقيدنز ريرحنلا ملاعلاو ؛ةرئاح

 هنأكف «سوسحملا ةروص يف هراهظإ اقوزرم لهاجلاو ءامورحم لقاعلا نوك وهو «لوقعملا رمألا نع هب ريبعتلا يفف
 .ادج برغتسم رمأ اذهو «بيجعلا عيدبلا مكحلا اذهي صتخملا وه ءسوسحم اك راص يذلا نيعتملا اذه :لوقي



 ةراشإلا مسا هه ريكنتلاو فيرعتلا

 :وحن هب ةيانعلا لامكو -؟

 ٌمَرَحلاَو لحلاو ةفرعُي تيبلاو  ُهَنْأطَو ءاَحِطَبلا فرعت ْيِذلا اذّه

 .همالغ كلذو .هوحأ كاذو ءفسوي اذه :وحن دعبلاو ب برقلا يف هلاح نايبو +
 ”ةاتفم لاح يأ

 َكِلَذِهَو «([9 :ءارسإلا] 4جرنأ يع يباب يدين َنآدَقْلا ادع نط :وحن ميظعتلاو عي

 .[؟ :ةرقبلا] هيف بي 1 وال ُباَتكْلا

 ا يدل َكِلَذَف .ء[: :ءاينألا] (ْمكَتَهِلآ ُمُكَّذَي يلا اذه ذهأ9» :وحن ريقحتلاو -ه

 .[7:نوعاملا] يتلا

 دري ام بسح ةناهإلا وأ ميظعتلل امإ مامتهالاو ةيانعلا كلتو «هزييمتبو «هب هنع ربعملا ةراشإلا مسا نيعمب يأ :هب

 حدم يف قدزرفلا لوق وحن الصأ سابتلالا هتلذ وأ «هتمظع ىلإ قرطتي ال هجو ىلع مذ وأ حدم ةفص نم هيلع

 :هميظعتو هلم نيدباعلا نيز مامإلا

 مّرَحلاو ٌلِحْلاو ُهَفرعَي ُثيبلاو ُهئأطَو ءاَحَبلا فرت يَدَل اذه

 لئاضفلا يف هنوك وهو «هريغ هيف كرتشي ال مكحب صتخا نيعلا يأر هارت يذلا هادع امع زاتمملا حودمملا اذه يأ

 .لوقعلا يوذ نع الضف «لقعو حور هل سيلام هفرعي ثيحب
 اذه :وحن اضيأ طسوتلا لمشيف ؛دعبلا لباقم انهه برقلاب دارملا نأل ؛طسوتلا ركذي ملو :دعبلاو برقلا يف

 يأ يفاضإلا برقلا وه يذلا طسوتلا نم هلاح نايب ف "هوحأ كاذو" «يقيقحلا برقلا نم هلاح نايب يف ءفسوي

 تنرقلا ىلع هتلالد ببسي هاتعملا ميظعت يأ :ميظعتلاو .دعبلا نم هلاخ نايب يف "همالغ كلذو" ءدعبلا ىلإ ةبسنلاب

 َنآَْقلا اَذَه نإ :ىلاعت هلوق يف وحن هنم برقتلاو هيلإ هجوتلا يضتقي ءيشلا ةمظع نألف ؛لوألا امأ .دعبلا وأ

 هبرق عم هنأب اراعشإو «نآرقلا ميظعتل ادّضق 4برقلل عاوضوملا ةراشإلا مسا انه دروأ دقف كمْ يِ يبل يِدهَي
 .ةراشإلاب الإ كردي الو «هنتكي ال ثيحب هلامك يف غلب دق
 «هيلإ راشملا ةجرد مظعأ لزنفف «ةمظعلا هنأش يديألاب لاني ال هنوكل ؛ةفاسم ديعبلا نأ كلذ هجوف :يناثلا امأو

 يف ةلزنملا عيفرلا كلذ يأ ديف َبْيَرال ُباَتكْلا َكِلَدإم :ىلاعت هلوق كلذ لاثمو «ةفاسملا دعب ةلزنم هتلزنم فرشو
 .هاوس باتك ال هنأك يح اباتك ىمسي نأ قحتسي يذلا لماكلا باتكلا وه «هبولسأو همولع يف ةبترملا زيزعلا ةغالبلا

 هجوب ام هيلإ راشملا ميظعت دصقل ؛دعبلاو برقلا ىلع هتلالد ببسل هب ىتؤي امك ةراشإلا مسا نإ نعي :ريقحتلاو

 -«ةحردلا ةلافسو «ةبترملا وند ىلع برقلا لمحيف «هريقحت دصقل ؛ةلالدلا هذه ببسب هب ىتؤي دق كلذك ءركذ يذلا



 لوصوملا مسا 2 ريكدتلاو فيرعتلا

 انعم ناك يذلا :كلوقك هانعم راضحإل اقيرط نيعت اذإ هب ئىتؤيف :لوصوملا امأو

 ضارغأل نوكيف.كلذل اقيرط نيعتي ل اذإ امأ ءهمسا فرعت نكت مل اذإ ءرفاسم سمأ

 5 :ىروعأ

 ٍسْودْرفْلا تاهل تناك ٍت احصل اَوُنِمَحَو اوَُمآ نيا َنإل :وحن ليلعتلا -

 .[7٠١:فيكلا] 4
 :وحن بطاخملا ريغ نع رمألا ءافخإو ١-

 ىّوهأ امك ىِتاَجاَح تيَضقَو هب ٌريمألا داج ام تذحأو

 وحن أطخلا ىلع هيبنتلاو ٠-

 يماجب :لك يبل اريشم ةرفكلا لوق وحن باطخلاو روضحلا زع ةحاس نع دعبلا ىلع دعبلاو -

 اذه ا :لولوني مهأك 25 هنأش ريقحت برقلل مهفملا ةراشإلا مسا داريإب مهيلع هللا ةنعل مهدوصقمف ,ك4نُكَتَهِلا
 هتراقحل ديعبلا ريقحلا كلذف كريتيلا عدي يذلا َكِلَذَق :وحتو ءاهنع ةيهولألا يفنب "؟مكتهلآ ركذي يذلا ريقحلا

 .هتراقحل ادصق دعبلل عوضوملا ةراشإلا مساب ربع دقف ؛ميتيلا عدي «ةرضحلاو باطخلا زع نع
 سمأ انعم ناك يذلا :كلوقك «ةلصلا يه ةلمج نومضمب. هفاصتا ىوس ملع ملكتملل نوكي ال نأب :هانعم راضحإل

 هنع ربخملا نع يجمل لوك لأب :ليلعتلا ا ال فلا ةلارتتا الو هعجا فرثت نكت م 1ذإ «رفاسم

 تانج ْمُهَل ْتَناَك ِتاَحِلاَّصلا اوُنِمَحَو اُمآ نيل َنإإ» :وحن هنع ربخملل ربخلا توبث ةلعب ارعشم ؛هتلصب لوصوملاب
 ال ثيح :رمألا ءافخإو .محل تانجلا نوكل ةلع تاحلاصلا مهلامعأو مهنامي نأب رعشم ريبعتلا اذهف 2الُرُن ِسْرَدْرِفْل
 :وحن بطاخملا الإ ةلصلا باستنا هجو ىلع هفرعي

 ىوهأ امك يِتاَجاَح َتيضَقَو هب ٌريمألا داج ام تذخأو

 هفرعي ال ثيح «نيرضاحلا نم بطاخملا ريغ نع هئافخإل هتلصب لوصوملاب ريمألا هب داج يذلا ءيشلا اذه نع ريبعتلاف

 .بطاخملا الإ هجولا اذه ىلع

 «لوهجملا ةغيصب مهفورت نيذلا نإ :وحن هطلغو هئاطخ ىلع بطاخملل ملكتملا هيبنت يأ :ًاطخلا ىلع هيبنتلاو

 ناك نإو «لوهجملل بما ةروصب نظلا ئيعمب ةءارإلا لامعتسا نأل ؛مفونظت يأ لعافلل ءانبلا ىلع ىعملاو

 .لعافلل ءانبلا ىلع ىيعملا



 لأب ىلا 65 ريكدتلاو فيرعتلا

 اوعَرصت نأ مِهرودص َليلغ يِفْسَي مكناوعإ مهتورُت نيذلا نإ

 : :وحن هب موكحملا نأش ميخفتو -4

 قرشا 2 وشل ارا ١ ا يرانتلا قمم يذلا

 «[ىماط] ْمُهَيِشَع اَم ميلا نم ْمُهيِسَعفط: حن اريقحتو اميظعت ليوهتلاو -ه
 لاق ام لاق لاخلا ةقيقح ةقيقح ردي مل نم :وحنو

 .[«:رسحلا] 4ُثوُتْجَمَل َّنِإُرْكَّذلاْيَلَعَلَون يَا اي ايد :وحن مكهتلاو ->
 ناسنإلا :وحن هسفن سدجلا نع ةياكلا ضرغلا ناك اذإ هب ىتؤيف :"لأ"ب ىلحما امأو

 اذه يفف «ثداوحلاب اوكلقو اوباصت يأ :اوعرصت نأ .مهدقحو مهولق شطع يأ :مهرودص ليلغ يفشي

 ليلغ يفشي ينالفلا موقلا نأ :تلق ول «كلوق يف سيل ام نظلا اذه يف مهئاطخخ ىلع هيبنتلا نم ريبعتلا
 نإ" :وحن هتلصب لوصوملا كلذ ىلإ هدانسإ ةهح نم هميظعتو :هب موكحملا نأش ميخفتو .اوعرصت نأ مهرودص
 نايتإلاف «تيب لك مئاعد نم لوطأو زعأ تيبلا كلذ مئاوق يأ همئاعد اهعفر :يأ "ءامسلا كمس يذلا

 ال يلا ءامسلا عفر نم لعف هنوكل ؛هب موكحملا نأش ةماخف ىلع لدي هيلإ موكحملا دانسإو هتلص عم لوصوملاب

 .نيعلا ىأرم يف اهنم عفرأو مظعأ ءانب

 نإف 4ْمُهَيِشَعاَم ميلا َنِم ْمُهْيِشَعفط :وحن هريقحت وأ «هميظعت دصقل هانعم ليومت يأ :اريقحتو اميظعت ليوهتلاو
 ا ا

 نم غلب هنأ ىلع لدي "لاق ام لاق" :هلوق يف لوصوملاف «لاق ام لاق لاحلا ةقيقح ردي مل نم :وحن ةرابعلا

 نإف :#نوُنْجَمَل َكَنِإ رْكّدلا ِهّيَلَع َلَّون يِذَلا اهي اَيإ» .اهليصفتب ةرابعلا يفت الو «كردت ال ةياغ ريقحتلا

 ْمُكلَوُسَر َنإإ9 :نوعرف لاق امك ءمهنم ءازهتسالاو مكهتلا هجو ىلع وه امنإ ركل هْيَع رن يِدَلِج :محلوق
 25 هيلع ركذلا لوزنب نورقي ال مهو ؟فيك « :[5:ءارعشلا] نوُيْجَمَل ْمْكِيلإَ |ِسْرَأ ي ِءِذَلا

 اطلع توون اجي قوات كلز تاز“ هيلع قدص امل ؛رابتعا ريغ نم يأ :هسفن سنجلا نع

 ثيح نم سنجلا نع ةياكحلا وه ناك نإو «هنم ضرغلا نإف «ةركنلا سنجلا مسا نع زيمتيل ؛نهذلا يف ةيسنجلا
 هانعم سفن ناسنإلا ظفلب دارملا نإف «قطان ناويح ناسنإلا :وحن نهذلا يف ارضاح هنوك رابتعاب ال نكل ءوه

 "لأ" ىمستو «اهدارفأل ال ءاهسفن ةقيقحلل نوكي امنإ ديدحتلا نأل ؛هدارفأ نم درف ال ,ئهذلا هموهفمو «يسنجلا

 .ةيعبط "لأ" ىمست اضيأو «ةيسنج



 لأب ىلا 5 ريكنتلاو فيرعتلا

 ,هدهعو سنجلا دارفأ نم دوهعم نع ةياكحلا وأ .ةيسنج "لأ" ىمستو «قطان ناويح

 «َلوُسَرلا ُنْوَعْرِف ىَّصعَم الوُسَر َنْوَعْوف ىلإ اَْلَسْرَ ا ااوب هك 5. مدقتب, |امإ
 امإو ء[#:ةدئال] 7 يد ْمُكَلُتَْمْكَأ مَْيْلا8َ :وحن هتاذب هروضحب امإو «[١ه:لمزم]

 "لآ". ئهستو0[4#:فل] 4ةَرَحّشلا َتْحَ َكَنوُعياَبي ْذإط: وحن هل عماسلا ةفرعمب
 [؟:رصعلا] .4ِرْسُخ يف َناَسْنأْلا نإإ» :وحن سنجلا دارفأ عيمج نع ةياكحلا وأ ؛ةيدهع

 :وحن ام درف يف سدجلا ىلإ ةراشإلا "لأ" ب داري دقو .ةيقارغتسا "لأ" ىّمستو لس

 دافملا :ةدهعو .رثكأ وأ ناك ادحاو سنجلا دارفأ نم ءبطاخملاو ملكتملا نيب دوهعم درف نع يأ :خلإ دوهعم نع

 ىَصَعَف الوُسَر َنْوَعِدِف ىلإ اَنْلَسد امك :وحن ةنيرق'هنوكل ؛ادهعلا قيرط ركذلا اذه نوكيف «هركذ مدقتب امأ ,ماللاب

 "ا لأ" لحدأ ركذلاب دوهعم وهو هداعأ امل مث «ءلسرلا ضعب ةدارإب | 20 زا لوسولا ركذف #2 لوُسَدلا ُنْوَعْرِ

 ْمُكَل ُتلَمْكأ موي :ومن هدهع قيرط روضحلا اذه نوكيف :هتاذب هروضحب امإو .هنيعب روكذملا ىلإ ةراشإ ةيدهعلا
 .جراخلا يف دوهعملا هتاذب رضاحلا مويلا ىلإ ةراشإ "مويلا"ف وكت د

 يي "4َوَرَحشلا كن كدي ذإإ»ل :وحن هركذ ماقم ةفرعملا هذه موقتف «نئارقلا ةطساوب :هل عماسلا ةفرعمب امإ

 نصغ دلي ةزهظ' ئلعو ءاهلصأ“ي'اسلاخج كل هللا لوتس قاكو «ةّرمن ةرحشلا كلت تناكو :ليق «كل ةمولعملا
 درفأ لك ىلإ "ل لأ"تب راسي أب كلذو :سدجلا دارفأ عيمج .ةيجراخ ةيدهع يأ ةيدهع "لأ" ىمستو ءافاصغأ نم

 ناسنإلا سن دارفأ نم درف لك ىلإ ريشأ ذدقف «4ٍرْسُح يِنَل َناَسْنْلا نإ :ومغ عضولا بسحب سنجل :هلوانتي ام
 وه يذلا لصتملا .ءانثتسالا طرش ”نأل ؛4(ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذْلا لإ :ىلاعت هلوق وهو ءانثتسالا ليلدب

 «عيمجلا ةدارإو مومعلاب الإ ققحتي ال طرشلا اذهو ءاعطق هنم ئئثتسملا يف ئثتسملا لوخد «انغتسالا يف لصألا

 يأ "ةغاصلا ريمألا عمج" :وحن فرعلا مهافتم بسحب هلوانتي امم درف لك ىلإ وأ .ةيقيقح ةيقارغتسا "لأ" ىمستو

 .ةيفرع ةيقارغتسا "لأ" ىمستو ءايندلا ةغاصإل افرع موهفملا وه اذه نأل ؛هتكلمم وأ هدلب ةغاص

 ىلع لدي مالكلا اذهو ءام درف نمض يف هققحت ثيح نم لب ءوه ثيح نم هدصقل ال نكل :سنجلا ىلإ ةراشإلا
 «ةدح ىلع امسا مسقلا اذهل لعجي مل هجولا اذهل هلعلو .اهسأرب امسق:تسيلو «سنجلا مال عورف نم ماللا هذه نأ

 نإ :اولاقو .سنجلا مال عورف نم اضيأ قارغتسالا مال نأ ىلع مهرثكأو «نيهذلا دهعلاب ىمسم مهدنع وهو
 «دارفألا عيمج يف اهققحت ثيح نم لوألا يف نكل «ةيسنجلا ةقيقحلا امهيلك ٍنيهذلا دهعلاو قارغتسالا يف هل روظنملا

 :وحن سنجلا مالو يجراخلا دهعلا م ال"ل ةيلصألا ماسقألاف «دارفألا ضعب يف اهققحت ثيح نم يناثلا يفو

 ينينعياألا تلق همت ُتيَمَف ( هابل ىلع ةنأن دلو



 ةفرعملل فاضملا هم ريكدتلاو فيرعتلا

 مست جانرظ يعلا اذ يومه ىلا دعت
 كا 4:جوربلا] «دوذدَولا ٌروفعلا وهو :وحن رصقلا دافأ اريح لأ"ب ىلحما عقو اذإو

 (هيوبيس باتكك اضيأ هانعم راضحال اقيرط نيعت اذإ هب ىتؤيف :ةفرعمل فاضملا امأو

 دنك :ىرحأ ضارغأل نوكيف «كلذل نيعتي مل اذإ امأ

 .مارك دلبلا لهأو ءاذك ىلع قحلا لهأ عمجأ :وحن هرسعت وأ دادعتلا رذعت ١-

 .دنحلا ءارمأ رضح :وحن ضعبلا ىلع ضعبلا ميدقت ةعبت نم جورخلاو ١-
 اذه :وحن هيلإ فاضملا وأ ءرضح ناطلسلا باتك :وحن فاضملل ميظعتلاو ٠-

 سنا ةقيقح ىلع ال «ةيجراخلا دارفألا ىلع روصتي امنإ رورملا نأل ؛ام درف نمض يف هسنج "ميئللا"ب دارملاف -
 .ةلمجلاب هفصو حصو ءاهتلماعم لموُعو ةركنلاك «نيعملا ف ناك اذلو ءيه ثيح نم
 «أدتبملا ىلع ربخلا كلذ رصق دافأ يأ :رصقلا دافأ .ةروكذملا ماسقألا نم مسق يأب يأ :"لأ"ب ىلحم ا عقو اذإو

 ةغلابموأ ذوُدَوْلا رقما َوُهَول :وحن هيلع روصقملا أدتبملا كلذ ريغ يف دجوي ال نأب اقيقحت رصقلا اذه ناك ءاوس

 نأ يح ةعاجشلا يف لماكلا وه يأ ءعاجشلا ديز :وحن مدعلاك هريغ يف هدوحو دعيف هيلع روصقملا يف هلامكل

 فراعملا نم .:ةفرعمل فاضملا امأو .ديز ىلع ةروصقم امنأكف «لامكلا ةبتر نع هيف اهروصقل ؛مدعلاك هريغ ةعاجش

 "ةكلع حون ةنيفسو «هيوبيس باتك" ك «عماسلا نهذ يف اضيأ هانعم راضحإل اقيرط نعت اذإ هب ىتؤيف «ةروكذملا

 .ةفاضإلا ىوس قيرط هراضحإل نكي مل اذإ
 هنإف ءاذك ىلع قحلا لهأ عمجأ :وحن ليصفتلاو دادعتلا نع اهئانغإل ةفاضإلاب ىتؤيف .:هرّسعت وأ دادعتلا رذعت ك

 رسعتم نكمأ ولو مهتيمستو دلبلا لهأ دادعتف «مارك دلبلا لهأو ؛مهتيمستو قحلا ىلع ناك نم لك دادعت رذعتي

 رطاح .ىذأ وأ «ةوادع ميدقتلا ثروي نأب ميدقتلا كلذ يشانلا جرحلا عفدو :ضعبلا ىلع ضعبلا ميدقت .اعطق

 مدقتملا ظيغ هيفو «مدقتلاب ضعب ىلع مهضعب ميظعت هنم مهوت «نالفو نالف :ليق ول هنإف ,دنحلا ءارمأ رضح :وحن
 باتك هنأب فاضملا وه يذلا باتكلا ميظعت «ناطلسلا ىلإ باتكلا ةفاضإ يفف :رضح ناطلسلا باتك .هيلع

 .امداحن هل نأب هسفن ملكتملا ميظعت ؛ملكتملا ءاي ىلإ مداخلا ةفاضإ يف نإف :يمداخ اذه .ناطلسلا

 ص



 اطداعلاب لاحتم 68 ريكدتلاو فيرعتلا

 .يدنع ريزولا وخأ :وحن

 قيفر صللا :وحن هيلإ فاضملا وأ ءصللا نبا اذه :وحن فاضملل ريقحتلاو -؛
 .ورمع دنع صللا وخأ :وحن امهريغ وأ ءاذه

 :وحن ماقملا قيضل راصتخالاو -ه

 قوم ةكَمب ىِنَمعُجَو بيج ٌدِصُم َنيِناَميلا بكل مم يا
 .هاوهأ يذلا :لاقي نأ لدب

 «ىتف ايو ءلجر اي :وحن صاخ ناونع بطاخملل فرعي مل اذإ هب ىتؤيف :ىدانملا امأو
 مداخ ايو «ماعطلا رضحأ مالغ اي :وحن هنم بلطي ام ةلع ىلإ ةراشإلل هب ىتؤي دقو

 .ءادنلا يف ركذ امث انهه هرابتعا نكي ضرغل وأ «سرفلا جرسأ

 فاضملا ريغ وهو «هيدل ريزولا احأ نأب ملكتملل ميظعت ؛ملكتملل ريزولا ةيدنعب رابخإلا يفف :يدنع ريزولا وخأ
 اريقحت :اذه قيفر صللا .صللا نبا هنأب فاضملل اريقحت :صللا نبا اذه ."ريزولا وأ ":هلوق نيعأ هيلإ فاضملاو

 صللا اخأ نأب ورمعل اريقحت :ورمع دنع صللا وخأ .هقيفر صللا نوكب هيلإ فاضملا وه يذلا اذهي هيلإ راشملل

 قيضل" :هلوق داز اذلو «راصتخالا هبساني ماقم ف يأ :راصتخالاو.هيلإ فاضملاو فاضملا ريغ“وهو «هسيلج

 عمج :نيناميلا .يوبحمو ءيوهم يأ "ياوه" :وحن راصتخالا ماقم بابسألا نم ببسب ماقملا قيض نإف ؛"ماقملا
 .ضاق لالعإ لعأ نميلل ةبسن ينامي هلصأو «نامي

 :هلوقل ديقم ةكحب يصخشو يمسح يأ :قلوم, ةكمب يامدجو .اهيف ىضم ضرألا ف دعصأ نم :دعصم
 نإف ءراصتخالا وه كلذ وحنو "هاوهأ يذلا" يأ :لاقي نأ لدب «هرايتخا هجوو ليثمتلاب دوصقملا وه "ياوه"

 لاح وهو «ليحرلا ىلع بيبحلاو ءنجسلا يف هنوك لاح هلاق هنأل ؛ماقملا قيضل انهه بولطملا وه راصتخالا

 بلط ضرغلا ناكو :صاخ ناونع .راثكإلا ىلإ حايترالا مدعل ؛راصتخالا راتخاف ءرجضلا طرفو ردصلا قيض

 فيرعتلا وهف «ماعلا ناونعلا كلذ نم ةنيعم ةصح ىلإ ةراشإ «ىف ايو «لجر اي :وحن ماع ناونعب ىدانيف «هلابقإ
 راضحإ بلط نأ ىلإ ةراشإ «ناونعلا اذمي ءادنلا يفف :مداخ ايو .. مالغ اي .يجراخلا دهعلا يف ماللا ةلزنم

 نايبو ءاشنإلا ثحب يف :ءادنلا يف ركذ امم .جارسإلاو ءراضحإلل نيببس امهفوكل ؛امهنم سرفلا جارسإو «ماعطلا

 .اقباس تملع امك هلاوحأ



 ريكنتلل ىرخألا ضارغألا 56 ريكدتلاو فيرعتلا

 انهه ءاج :كلوقك «فيرعت ةهج هنع يكحملل ملعي مل اذإ اه ىتؤيف :ةركنلا امأو

 .امهوحن وأ «ةلص وأ ؛ملع نم هنيعي ام فرعي مل اذإ ءلحر

 لك :ىرخأ ضارغأل امب ىتؤي دقو

 هّللاَنِم م َناَوْضِرَو لام نالفل :وخن ليلقتلاو ريثكتلا ١-

 .ليلق ناوضرو «ريثك لام

 :وحن ريقحتلاو ميظعتلاو ١-

 ٌبِجاَح ٍفرُعلا بلاط نَعُهَل سيلو ُهْئِيِشَي رمأ ٌلُك نع ٌبِجاَح ُهل
 يف ةركنلا نإف ء[15:ةدئامل] «ٍريِشَب ْنِم اَنَءاَج امإ» :وحن يفنلا دعب مومعلاو -

 معت يفنلا قايس
 ديرتو لهاجتت نأب كلذو ءاءاعدإ وأ كلذ نم ديزأ ىلع ةردقلا مدعل ؛انهه ريكنتلا نوكيف :هنيعي ام فرعي مل اذإ

 هنأ عم لي هوركنف ؛[:ابس] 4مُكُيي لْجَر لَ ْمُكَلُدَت لَه :ىلاغت هلوق وح هسدج الإ هنم فرعت ال كنأ ليبخت
 .ام لجر هنأ الإ 3ع هنم نوفرعي اونوكي مل مهنأك الهاحت ءسمشلا نم مهدنع رهشأ ناك ة5فع

 «لام نالفل :وحن ليلقتلاو ريثكتلا كلذ ماقم ةبسانمل هليلقتو هانعم ريثكت ةدافإك يأ :ليلقتلاو ريثكتلاك

 نوريثك لام يأ ماقملا هيضتقي ام ىلع ليلقتلل يناثلا فو «ريثكتلل لوألا يف ريكنتلاف هذيك للا نم ناَّوُضِرَو 0

 ةزعو نأشلا ةعفر ىلإ عحار ميظعتلا نأ «ريثكتلاو ميظعتلا نيب قرفلاو :ريقحتلاو ميظعتلاو .ليلق ناوضرو
 نأ «ليلقتلاو ريقحتلا امهو امهيلباقم نيب قرفلا اذكو .دادعألاو ريداقملا يف تايّمكلا ىلإ عجار ريثكتلاو ءردقلا

 يف امك اريدقت وأ ةقيقح امإ ءءازجألاو دارفألا ةلق ىلإ يناثلاو ءردقلا ةءاندو ناهتمالا ىلإ عجري لوألا

 نأ يضتقي حدملا ماقم نأل ؛ريقحتلل يناثلا يفو ؛ميظعتلل لوألا بحاحلا يف ريكنتلا نإف :بجاح هل .ناوضرلا

 بلسني ناسحإلاو فورعملا نع بحاحلاو ؛ميظع حودمملا بيعي يأ نيشي ام لك نع عناملا يأ بحجاحلا

 اهيلع بحسني نأب يفنلا دعب ةعقاولا ةركنلا كلت نعم مومع يأ :يفنلا دعب مومعلاو ؟هميظع فيكف «هريقح
 يف ةركنلا نإف ءيلك بلس هنأ ىلع ريشب نم دحأ انءاج ام هانعم نأل ؛ٍريِشَي ْنِم انَءاَج اًمإظ :وحن يفنلا مكح

 .دارفألا عيمج ءافتناب الإ نوكي ال مهبم درف ءافتنا نأ ةرورض ؛معت يفنلا قايس
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 ينا اجب. هدب



 دييقتلاو قالطإلا 5 سماخلا بابلا

 4كم نم ِةَباَد لك َقَلَح هَساَوظ وحن كلذك عون وأ ,نيعم درف دصقو -4

 .[4 5 :رونلا]

 ّىح هوسأ يفخت «باوصلا نع تفرخنا كنإ :لحر لاق :وحن رمألا ءافخإو 2

 :ىذأ هقحلي ال

 سماخلا بابلا

 دييقتلاو قالطإلا يف
 ديز اذإو ءقلطم مكحلاف «هيلإ دنسملاو ,دنسملا ركذ ىلع ةلمحلا يف رصتقا اذإ

 قلعتي ال ثيح نوكي قالطإلاو .ديقم مكحلاف ءامهدحأب وأ امي قلعتي ام ءيش امهيلع

 «,نكمم بهذم لك هيف عماسلا بهذيل ؛هوجولا نم هجوب مكحلا دييقتب ضرغلا

 كم نا 2 وعلا نلعتي ثيح دبيقتلاو

 نيعتملا نيعملاب دارملا سيلو «هيلع ةركنلاو سنجلا موهفم قدص ثيح نم نيعم صخش يأ :نيعم درف دصقو

 .ةنيعملا ةصوصحملا ةدحولل ال «ةمهبملا ةعئاشلا ةدحولل ةعوضوم ةركنلا نوكل ؛ايفانم نوكي تح جراخلا يف

 اصخش ةدحولا ىلع لدي امك ريكنتلا نأل ؛كلذو ءركنملا سنجلا مسا عاونأ نم نيعم عون وأ :كلذك عون وأ

 نم عون نم ةبادلا هيلع قدصي امم درف لك يأ 4؟ِءاَمْنمِةَباَدَّلُك َقَلَحهَساَو :وحن اعون ةدحولا ىلع لدي كلذك

 تفرحنا كنإ :لجر لاق :وحن بطاخملا نع رمألا ملكتملا ءافخإ يأ :رمألا ءافخإو .ةبادلا كلت سنجي صتخم ءاملا

 .بطاخملا نم ررضتي داكل «ديز لاق :تلق ول ذإ ؛بطاخملا نم ىذأ هقحلي ال تح هما يفخت باوصلا نع

 .امهتاقلعتع. امهقلعت نع رظنلا عطقو :هيلإ دنسملاو دنسملا ركذ ىلع

 ,ديقملاو قلطملا ئعمل نايب اذه :ديقم مكحلاف .هب امهدحأ قلعت وأ ءامهقلعت ظحولو :امهدحأب وأ امي قلعتي ام

 نم هجوب مكحلا دييقتب ضرغلا قلعتي ال ثيح نوكي قالطإلاو" :هلوقب هركذ ام وهف امهماقم نايب امأو

 .هب هقلعت نكمي ام لكب هقلعت زوجيو «نكمم بهذم لك هيف عماسلا بهذيل ؛"هوجولا



 خساونلا 5 دييقتلاو قالطإلا

 نإ :لوقن لامجإلا اذه ليصفتلو ؛ةبولطملا ةدئافلا توفت عاري مل ول ءصوصخم هجوب

 .كلذ ريغو عباوتلاو «يفنلاو ءطرشلاو ؛خساونلاو ءاهوحنو «ليعافملاب نوكي دييقتلا

 هيف وأ هيلع عقو ام وأ ؛ءلعفلا عون نايبل نوكي امي دييقتلاف :اهوحنو ليعافملا امأ

 .مكحلا لومش مدع نايب وأ ,تاذلاو ةئيحلا نم مهبملا نايب وأ ,هتنراقمب وأ ,هلجأل وأ

 :وحن تاذلاب دوصقم ريغ وأ ابذاك امنودب مالكلاو «ةدئافلا طحم دويقلا نوكتو

 .[١ه:ءايبنألا] «(َنيبِعال اَمُهَنْيَي امَو َضْرَْلاَوَءاَمَّسلا اَنقَلَح امو
 خساونلا ظافلأ ناعم اهيدؤت يلا ضارغألل نوكي امب دييقتلاف :خساونلا امأو

 كلذ نإف ؛ةبولطملا ةدئافلا توفت ءدييقتلا كلذ عاري مل ول ثيحب اهركذ ٍتأيس يلا هوحجولا نم :صوصخم هجوب

 عاري مل ولف «دبيقتلا كلذ هديفي ام ةدايز عم وه لب «طقف مكحلا هديفي ام وه سيل بولطملا نأ ىلع لدي دييقتلا

 نم يهو :خساونلاو .ءانثتسالاو «زييمتلاو ,لاحلاك :اهوحنو .ةدئافلا نم بولطملا وه ام لصحي مل دييقتلا كلذ

 نوكي يذلا قلطملا لوعفملا يف امك :لعفلا عون نايبل .ربخلاو ءأدتبلا مكح ليزيو خسني ام فورحلاو «لاعفألا

 ؛قلطملا لوعفملا نم مسقلا اذهي مالكلا اذمي مالكلا صح امنإو .بسحلا لهأ ماركإ تمركأ :وحن عونلا نايبل

 ةدئاف نع هتدئاف ديزي الف «لعفلا نم مهفي ام ىلع دئازب سيل هموهفم نإف «ديكاتلل قلطملا لوعفملا نع ازارتحا

 .نآرقلا تظفح :كلوقك هب لوعفملا نم لعفلا :هيلع عقو .مكحلا قلطم
 ام نايب وأ يأ :هلجأل وأ .كمامأ تسلخج :وحن هيف لوعفملاو فرظلا نم لعفلا هيف عقو ام نايب وأ يأ :هيف وأ

 نم هتنراقمم لعفلا عقو ام نايب وأ يأ :هتنراقمب وأ .ابيدات تبرض :لثم ءهل لوعفملا نم لعفلا هلجأل عقو

 يف تاذلاو «لاحلا يف ةئيملا نم يأ :تاذلاو ةئيحلا نم .ةنيدملا قيرطو «ترس :انلوقك ؛.هعم لوعفملا

 ٍنءاج :كلوقك ءصصخملا فضولا يف امك :مكحلا لومش مدع ءاسفن تبطو ءامئاق تبرض :لثم «زييمتلا

 تجرحخأ "ماع" :تلق اذإف ءامهيلك ملاعلاو لهاجلل الماش ناك لجر ينءاج :ثلق اذإ كنإف ءملاع لحر

 .تناك دويق يأ ام ديقملا ف :دويقلا نوكتو .لهاجلل مكحلا لومغ مدع تايبل هب دييقتلا نوكيف «لهاجلا

 صاخلا ضرغلا وهف «يفنلاو تابثإلا درحم ىلع دئاز ديق ىلع لمتشا اذإ مالكلا نأ ةرورض :تاذلاب دوصقم ريغ

 «يفنلاب دوصقملا وه "نيبعال" ديق“نإف 4َنيِعال امني اَمَو َضْرَْلاَو همس امقَلَح اَمَوإ» :وحن مالكلا نم دوضقللاو
 ناك"ك ربخلاو أأدتبملا مكحل ةخسانلا لاعفألا انهه خساوتلاب دارملا :خساونلا امأو .ةرورضلاب بذاك هنودب مالكلاو

 .خساونلا هذه اهيلع ةلخادلا ةلمجلا ف يذلا مكحلا دييقتف يأ :دبيقتلاف .ةبراقملا لاعفأو "اهتاوحأو نظ" و "اهتاوحأو



 طرشلا اول دييقتلاو قالطإلا

 .ناك يف نمزلا نع ةياكحلا وأ «رارمتسالاك

 يف ةنيعم ةلاحب وأ ءىحضأو «ىسمأو «حبصأو «تابو ؛لظ يف نيعم نمزب تيقوتلاو

 ؛ملعتو ءىردو «ىفلأو ءدجو يف نيقيلاو ءكشوأو «بركو داك يف ةبراقملاو «ماد

 :تلق اذإف .طقف نيلوعفملا نموأ «ريخلاو مسالا نم دقعنت اذه يف ةلمجلاف .ارج ملهو
 كلذ ريغ ىلإ

 .نظلا هجو ىلع مئاق ديز هانعمف امئاق اديز تننظ

 نامزلاك «ءطرشلا تاودأ يناعم اهيدؤت يلا ضارغألل نوكي هب دييقتلاف :طرشلا امأو

 «كلذ ءافيتساو ءامفيك يف لاحلاو ءامثيحو .ىنأو نيأ يف ناكملاو «نايأو نم يف

 "اذإ"و "نإ" نيب انهه قرفي امنإو ءوحنلا ملع يف ركذي تاودألا نيب قرفلا قيقحتو
 يف طرشلل "اذإ"و "نإ"ف .ةغالبلا هوجو نم دعت اياز, اهصاصتخال "ول"و

 داعن م «ىعملا عبتي نأ ظفللا يف لصألاو ءيضاملا يف طرشلل "ول"و «لابقتسالا
 طرشلا يأ

 وهو ,ناك دافم وه يذلا ضرغلل "ناك"ب هيف مكحلا دييقت نإف ءاقلطنم ديز ناك :كلوق يف :ناك يف نمزلا نع

 امأو .يضاملا نامزلا يف قلطنم ديز :تلق كنأكف ءاعطقنم وأ ارمتسم ناك ءاوس «يضاملا نامزلا نع ةياكحلا

 "لظ" ىعم نإف :خلإ تابو لظ يف.[١ ؛م:ءآسنل]اميِلع اعيِمَس للا َناَكَول :ىلاعت هلوق يف امكف ءاقلطم رارمتسالا
 "ىسمأ" نيعمو ؛حابصلا يف هب هفاصتا "حبصأ" ىعمو ءاليل هب هفاصتا "تاب" نعم و ءاراهف ربخلاب هنع ربخملا فاصتا

 ادويق نوكت يه امنإ خساونلاو :ربخلاو مسالا نم .ىحضلا يف هب هفاصتا "ىحضأ" نيعمو ءءاسملا يف هب هفاصتا

 امه اهيف نيلوعفملا نأل ؛بولقلا لاعفأ يف اذهو :طقف نيلوعفملا نمو .بولقلا لاعفأ ريغ يف اذهو ءاهيف مكحلل

 .دويق لاعفألا كلتو «ربخلاو ءأدتبملا

 يضتقي ماقم يف :ضارغألل نوكي .مكحلل ديق نظلا لعفو «نيلوعفملا نم تدقعنا اذه يف ةلمجلاف :امئاق اديز تننظ

 مومعو ءامثيحو «ىنأو «نيأ يف ناكملا مومعو «نايأو م يف لابقتسالا ف نامزلا مومعك يأ :نامزلاك .ضارغألا كلت
 .نويوحنلا امل ضرعتي ملو :ةغالبلا هوجو .تاودألا كلت ناعم نم هبساني ام ماقم لك يف ربتعيف ءامفيك يف لاحلا

 نومضم عوقو لاخلا يف ملكتملا قيلعت ناديفت اممنأ ىيعمب لابقتسالا ف طرشلل امهنأ يف ناكرتشت :"اذإ"و "نإ" ف

 ىضم اميف ناك ءازجلا نأ ىلع لدت اهنأ ئيعمب :يضاملا يف طرشلل ”"ول"و .لبقتسملا يف طرشلا نومضم عوقوب ءازجلا

 .يضاملا يف طرشلل "ول" نيعمو لابقتسالا يف طرشلا "اذإ" و "نإ" ىيعم ناك امل مث ءطرشلا عوقو ريدقت ىلع عقي ثيحب



 اهماكحأو طرشلا 55 دييقتلاو قالطإلا

 ِءاَمْي اواي اوكعتشي دي نو :وحن "ول" عم ايضام وأ ."اذإ" و "نإ" عم اعراضم

 «نؤتخأ 55 َءاَش ولو «"عنقت ٍليلق ىلإ درت اذإو" ؛[؟4:فهكلا]:(ٍلْهُمْلاَك

 " عم طرشلا عوقوب مزحلا مدع لصألا نأ "اذإ"و "نإ" نيب قرفلاو .[4:لحنلا]

 عقاو طرشلا نأكف «"اذإ" عم يضاملا لامعتسا بلغ اذهو ؛"اذإ" عم هعوقوب مزحلاو

 تنك رانيد فلأب قدصتأ «ءيضرم نم ُءربأ نإ 5 اذإف "نإ" فالخب لعفلاب

 وأ هب امزاج تنك تقدصت يضرم نم تئرب اذإ :تلق اذإو .ءربلا يف اكاش

 زيح يف ةريثكلاو ؛"نإ" زيح يف ركذت ةردانلا لاوحألاف ءكلذ ىلعو ,مزاجلاك

 اب هلم ابطل لا واوزكن كل ارثك عقلاء زنوتب ةؤطج :ىلاغت ةلوق كلذ نمو "اذإ"

 ءرهاظلا ىضتقم وه هقباطي ام. ىعملا ىلع ةلالدلا نأل ؛ةتكنل الإ اظفل كلذ فلاخي الو :"ول" عم ايضام وأ

 نم بيذأ ام "لهملا" :ليق كْلُهُمْلاَك ِءاَمب اوُناَعُي اوُيِغَتْسَي ٌنِإَو» :وحن ةغالبلا باب يف زوجي ال «ةدئاف الب هتفلاخمو

 ليلق ىلإ درت اذإو" :هلوق يف اذإ عم اذكو ءعراضم لعف نإ عم «هيف عقوف تيزلا درو وه :ليقو ءضرألا رهاوج

 ."ول" عم ىضاملا لعفلا عقو «؟َنيِعَمَْأ ْمكادََلَءاَش ْوَلَوإِ :ىلاعت هلوق فو "عنقت
 ؛لصألا :[فنصملا] لاق امنإو «لابقتسالا يف طرشلل امهنأ ف ناكرتشت امهنوك عم :"اذإ"و "نإ" نيب قرفلاو

 تارابتعال كشلا ماقم يف "اذإ" لمعتستو «مزجلا ماقم يف "نإ" لمعتستف كلذ فالخ ىلع نالمعتّست دق امهنأل

 نأ لحألو يأ :اذهلو .ةيوغللا ةقيقحلاب هيف نالمعتست يذلا ءلصألا ىلع سيل لامعتسالا اذه نكل «ةيباطخ

 ققحت ىلع يضاملا ةلالدل :يضاملا لامعتسا بلغ .هب مزحلا مدع "نإ" يفو «عوقولاب مزحلا "اذإ" يف لصألا

 .لابقتسالا ئبعم ىلإ انهه لقن نإو ءظفللا سفن ىلإ ارظن ؛عوقولا
 راص نإو ءاظفل اهعم يضاملا لامعتسا بسانف ؛عوقولاب مزحلا وه يذلا "اذإ" دافم بساني وهو :لعفلاب عقاو

 ؛قيعملل ظفللا ةيعبت ىضتقم وه امك اهعم لبقتسملا لامعتسا بلغ هنإف :"نإ" فالخب .لبقتسملا نعم اهوحدب

 يف مرجلاب دارملا نإف ؛نظلا ةبلغ ناظلاك يأ :مزاجلاك وأ .اهيف ىضتقملا اذه نع لودعلا يضتقي ام دوجو مدعل

 "نإ" لصأ نوك ىلع يأ :كلذ ىلعو .نظلا ةبلغو نيقيلا لمشي ام طرشلا عوقوب مزحلا "اذإ" لصأ نإ :محلوق
 فالخب بلاغلا يف هب عوطقم ريغ ردانلا نوكل :اذإ زيح يف .عوقولاب مرا "اذإ" لصأو ؛عوقولاب مزحلا مدع

 .رثكألا يف هب عطقي هنإف ؛ريثكلا



 اهماكحأو طرشلا 5" دييقتلاو قالطإلا

 قلطم امي دارملا ذإ- ءاققحم ةنسحلا ءيحب نوكلف 8: فارعألا] 4 هَعَم عمو يساومنب
 عوقولا ريثك 3

 عم ركذ - .ةيسنجلا "لأ"ب فيرعتلا نم مهفي امك ةريثك عاونأل لماشلا ةنسحلا

 صوصخم عون امي دارملا ذإ - اردان ةئيسلا ءيحب نوكلو ؛يضاملاب هنع ربعو «"اذإ"
 مزحلا ىلع ةلادلا

 .عراضملاب هنع ربعو « "نإ" عم ركذ -بدذجلا وهو «ريكنتلا نم مهفي امك

 «ىفخي ال ام 3ع ىسوم ىلع لماحتلا ةدشو «معنلا راكنإب مهفصو نم ةيآلا يفف
 ارْيَخ مهيف للا َمِلَع ْوَلَوِط :وحن يضاملا لعفلا اهيلي اذلو ؛يضاملا يف طرشلل ولو

 ؛ةيطرشلا ةلمجلا نم تاذلاب دوصقملا نأ ملعي مدقت امو «[:لافنألا (ْحُهَعَمْسُأَل

 يف نكلو همركتس كنأب اربخم تنك ؛هتمركأ ديز دهتجا نإ :تلق اذإف «باوجلا وه

 .تانسحلا عاونأ رئاس نم كلذ ريغو ءدالوألا ةرثكو ؛لاملا ومنو ءءاحرلاو ءبصخلا :لثم :ةريفك عاونأل

 لب ؛جراخلا يف اهدوجو مدعل ؛يه ثيح نم ال نكل «ةنسحلا ةقيقح دارملا نأ ىلع لدي هنإف :ةيسنجلا "لأ"ب

 هعوقو ةنسحلا سنج نأل ؛عوقولا ققحتب رعشملا :يضاملاب .عون يأل درف يأ نمض يف اهققحت ثيح نم
 لادلا ريكنتلا نم مهفي امك صوصخم عون امي دارملا ذإ ؛ةقلطملا ةنسحلا ىلإ ةبسنلاب هعاستاو هترثكل بجاولاك

 الك نإف ؛ققحتلا مدعب رعشملا عراضملاب هنع ربعو «عوقولاب مزجلا مدع ىلع ةلادلا :"نإ" عم ركذ .ليلقتلا ىلع

 «مُي لوصحلا ةيعطقو مهنيب اميف رودلا ةريثك ةنسحلا نأ ىلع لدت اهنِإف :لإ معنلا راكنإب .ردانلا هبساني امهنم

 نيذلا ءالؤه م (هتمحر و ىلاعت هلضف لامك نم كلذو ءمكب عوقولا ةيعطق ريغ ةليلق اموك عم ةئيسلا نأو

 «القلع ىسوم ىلإ ةئيسلا نوبسنيو  «تانسحلا هذه صاصقخاب ءاقحأ مهنأ نوعدي لب «ىلاعت هللا نوركشيال

 نم لوألا عاتبتسا ىلع ةلالدلل يأ :يضاملا يف طرشلل .اراكنإ مهءوسأو ءارفك سانلا حبقأ مهف «هب نومءاشتيو

 .عقاولا يف امهضيقن قدصو امهئافتناب راعشإلا عم يضاملا يف لوألا ىلع يناثلا قيلعتو «يناثلل اهيفرط

 هركذ امك ىيعملا عبتي نأ ظفللا يف لصألا ذإ :يضاملا لعفلا اهيلي .يضاملا ف طرشلل امفوك لحألو يأ :اذلو

 عم يضاملا يف مهيف ريخلا ملع ىلع مهعامسأل قيلعت هيفف «مهعمشأل ارْيَخ ٌحِهيف هللا َمِلَع ْوَلَو :وحن اذه ليبق

 ربتعملاو :إ تاذلاب دوصقملا نأ ملعي .هوحنو :لوعفملاك اديق طرشلا  نوك نم :مدقت امثو .عقاولا يف امهئافتنا

 ديق هنأ ىلع ركذ امنإ لب «هتاذل ادوصقم سيل طرشلاو ءازجلاو «باوجلا وه ةيطرشلا ةلمجلا نم ةدافإلا لصأ يف

 امأو .ديز ماركإب رابخإلا وه ةدافإلا لصأل ربتعملو تاذلاب دوصقملاف :هتمركأ ديز دهتجا نإ .هيف مكحلل

 .هتاذل دوصقمع, سيل هيف ديق وهف «ءطرشلا



 هتاودأو ىفنلا 55 دييقتلاو قالطإلا

 وأ ةيربخ دعت امنأ اذه ىلع عرفتيو «لاوحألا مومع يف ال «داهتجالا لوصح لاح ع

 .اهاوج رابتعاب ةيئاشنإ

 فرحأ هديفت امم :ضؤوصخم :هجو ىلع ةبسنلا :بلسب نوكي هب دييقتلاف :يفنلا امأو

 "نإ"و "ام"و ءاقلطم يغنلل "ال"ف .املو «ملو «نلو ءنإو ءامو ءال :ةتس يهو «يفنلا

 يفنل "امل"و "مل"و «لابقتسالا يفنل "نل"و «عراضملا ىلع الخد نإ لاحلا يفنل
 اذه ىلعو «عقوتملاب صتخيو ملكتلا نمز ىلع بحسني "امل'ب هنأ الإ يضاملا

 «ماق مث مقي مل :لاقي امك «ناضيقنلا عمتجي امل :الو .ماق مث ءديز مقي امل :لاقي الف

 نم ابيرق ايفنم نوكي ذئنيحو «تابثإلا يف "دق" لباقت يفنلا يف "امل" ف .اعمتجي لو

 .يضاملا ماعلا يف دمحم ٌعئجي امل :حصي الف «لاخلا

 تناك اربح باوجلا ناك نإف :امياوج رابتعاب .باوجلا «تاذلاب دوصقملا نوك نم يذلا انركذ يأ :اذه ىلع

 وأ «ةيربخ ةلمج هنوك نع ديقلا كلذ ببسب باوجلا جرخي مل ذإ ؛ةيئاشنإ تناك ءاشنإ ناك نإو «ةيربخ ةيطرشلا

 "ام"و :لاق امك "ام" فالخب لابقتسالا وأ «لاحلا وأ ءيضاملا يفنب ديقم ريغ يأ :اقلطم يفنلل الف .ةيئاشنإ

 .هب ديق املف «ةنمزألا نم نامزب دييقتلا دنع امأو «قالطإلا دنع اذهو :عراضملا ىلع الخد نإ .لاحلا يفنل نإو

 «يفنلا اذه يأ هنأ الإ :لاق ام ىلع ماكحألا ضعب يف ناقرتفتو ؛يضاملا يفنل امهأ يف ناكرتشت :"امل"و "مل"و

 ملل :وحن لصتيو بحسني دقف "مل"ب امأو .قطنلا .لاحب لصتي نأ بجيو ملكتلا نمز ىلع بحسني ' 'املاب
 عقوتملاب يفنلا اذه صتخي اضيأو [١:ناسنإلا] «/روُكذَم ايشْنُكُي ملط :لثم «عطقني دقو [م:صالخإلا]4ْدَلوُيْمَلَو دلي

 .هريغو عقوتملا نوكي اهيفن نإف ؛"مل" فالخب لوصحلا

 «لوصحلا عقوتم اهي يفنملا نوك نمو «ملكتلا نامز ىلإ "امل" ب يفنلا رارمتسا نم ركذ يذلا [يأ] :اذه ىلعو
 «ملكتلا نامز لبق يفنلا عاطقنا ىلع لدي "ماق مث" :هلوق نإف لوألا رمألل ايفانم هنوكل ؛ماق مث ,ديز مقي امل :لاقي الف

 ريغ اليحتسم هنوكل ؛نيضيقنلا عامتجا وهو ءانهه يفنملا نإف «يناثلا رمألل ايفانم هنوكل ؛ناضيقنلا عمتجي امل :لاقي الو

 .عقوتملاب اهصاصتخا مدعلو ءاقلطم يضاملا يفنل افوكل ؛امهيف "مل" ةملكب :اعمتجي مل ... مقي مل .لوصحلا عقوتم

 نأل :حصي الف .اهيلإ يفنلا بيرقتل "امل" كلذك «لاحلا ىلإ تابثإلا بيرقتل "دق" نأ امكف :تابثإلا يف "دق" لباقت

 .هيفاني "يضاملا ماعلا يف" :هلوقف «لاحلا نامزلا نم بيرق هنكلو «يضاملا نامزلا يف هئيحب يفن دمحم ئجي امل نيعم



 عباوتلا دييقتلاو قالطإلا

 زييمتلل نوكي تعنلاف ءاهنم دصقت يتلا ضارغألل نوكي امي دييقتلاف :عباوتلا امأو

 ارّيح لغشي قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجلا :وحن فشكلاو .بتاكلا يلع رضح :وحن

 8: .غارفلا نم

 ماما كلاَخ رضح :وحن حدملاو «[5١1<:ةرقبلا] 4ةلِماك ٌةَرَصَع كلت :وحن ديكأتلاو

 دلاخ ىلإ محرا :وحن محرتلاو [4:بهلل] .4بطحلا ةَلاَّمَح ُهنَاَرئاَوَل :وحن مذلاو

 وأ 0 2 ا مسقأ" :وحن شوا در نوكي نايبلا فطعو .نيكسملا

 0 ةدئاملا] سال اماّيِ ماَرَحْلا َتْيلا هب ا َلَعَجم :وحن حدملا عم حيضوتلل

 يفن داري ثيح «هادع امع فوصوملا زييمتل يأ :زييمتلل .هصخت ةدئاف نم اهنم لكل دب ال مث :اهنم دصقت يتلا

 هب دارملا نوكي نأ لمتحا يلع رضح :تلق اذإ كنإف «بتاكلا يلع رضح :وحن مسالا يف ريغلا عم هكيرشت

 .دارملا وه ام زيمتو ءرخآلا لمتحملا جرخ "بتاكلا" :تلق اذإو «ةيمستلا يف كارتشا هل ضرعي ام رحآ وأ «نالف

 :وحن فوصوملا ةقيقحب بطاخملا لهجك فيرعتلاو ريسفتلا يضتقي ماقم ف فوصوملا عم نع :فشكلاو
 0 وم ا د ازيح لغشي قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجلا

 كلذ ئعمل انمضتم فوصوملا ناك اذإ كلذو نر ا لا ذآرملا :ديكأتلاو

 ربادلا سمأ :لثمو «[1 :ةقاحلا] 4ةَدِجاَو َةَحْفَنل :ىلاعت هلوقكو ؛ (4ةلِماَك ٌةَرَصَع َكْليإت : ىلاعت هلوق وحن فصولا

 بصنلا ةأرق نأل ؛بصنلا وأ عفرلاب أرق ءاوس «مذلل ' 'ٍبَّطَحْلا ا «4ٍبطَحْلا ةَلاَمَح ُهتَأرْئاَوظ هدو ل

 ف محرتلاو «ياثلا يف مذلاو ءلوألا ف حدملل فصولا 0 امنإو :نيكسملا دلاخ ىلإ محرا .متشلاو مذلا ىلع

 هفرعي بطاخملا نوكي وأ ؛مسالا يف كيرش هل نوكي ال نأب امإ ءفصولا ركذ لبق فوصوملا نيعت اذإ «ثلاثلا

 .زيبمتلل فصولا نوكي الإو ءفصولا لبق هنيعب

 حيضوتلا درب نوكي دق هنكل ؛هعوبتم حضوي يذلا وه :هريسفت يف اولاق امك ءحاضيإلل :نوكي نايبلا فطعو
 وأ :لاق امك ءاضيأ حدملا ءحاضيإلا عم هب دصقي دقو "رمع صفح وبأ هللاب مسقأ" :وحن حدملا ةدارإ نودب

 رعشي عوبتملا حضوي امك مارحلا تيبلا نإف «#ِسّنلِل اما َماَرَحْلا َتبلاةَبعكلا هلا َلَعَج) وحن حدملا عم حيضوتلل

 حاضيإلل هب ءيح نايب فطع وهف ؛ناهتمالاو كاهتنالا نم عنملاو ؛مارتحالا ميظعتب اتوعنمو «ةمرحلاب افوصوم هنوكب

 لصحي مل حاضيإ امهعامتجا نم لصحي نأ هعوبتم نايبلا فطع حيضوتب دارملا مث .طقف حاضيإلل ال ءامهيلك حدملاو

 : .لإ "حيضوتلا يف يفكيو" :لاق ام اذهو ءال وأ هعوبتم نم حضوأ ناك ءاوس «دارفنالا ىلع امهدحأ نم



 رصقلا 8 سداسلا بابلا

 هنم حضوأ نكي مل نإو «عامتجالا دنع لوألا يناثلا حضوي نأ حيضوتلا يف يفكيو

 نوكي قسنلا فطعو .بهذلا دجسعلاو «نيدباعلا نيز يلع ك .دارفنالا دنع

 عمو «"ءافلا" يف بيقعتلا عم بيترتلك فطعلا فرحأ اهيدؤت يلا ضارغألل

 لدب يف يلع ينبا مدق :وحن حاضيإلاو ريرقتلا ةدايزل نوكي لدبلاو ."مث" يف يارتلا

 .لامتشالا لدب يف هّملعذاتسألا ٍيعفنو «ضعبلا لدب يف هبلغأ دنحلا رفاسو «لكلا

 رصقلا يف

 .يفاضإو يقيقح ىلإ مسقنيو ءصوصخم قيرطب ءيشب ءيش صيصخت :رصقلا

 .نفلا تاقث هب حرص ام ىلع عباتلا نم حضوأ عوبتملا نوكي نأ حصي لب :هنم حضوأ نكي مل نإو

 قسن ىلع هعوبتم عم نوكي هيف فوطعملا نأل ؛قسنلا فطعب يمس امنإو ,فرحلاب فطعلا يأ :قسنلا فطعو
 اسبالم فوطعملا لعجي نأ بيقعتلا ئعمو :ءافلا يف بيقعتلا عم .ةبسنلاب ادوصقم امهنم لك نوكل ؛دحاو

 «ةلهمب بيترتلا ف "مث" لثم "ىح"و :"مث" يف .يخارتلاو ةلهملا نودب هب هيلع فوطعملا ةسبالم دعب لعفلا لولدمل

 .مثو «ءافلا نيب ةطسوتم يهف "مث" يف اهنم لقأ "نح" يف ةلهملا نأ الإ
 نأ يف ءافح الو .اديهمتو ةئطوت ركذي امنإ هنم لدبملاو «ةلاصأ ركذلاب دصقي هنأل :حاضيإلاو ريرقتلا ةدايزل

 لدب يف "هبلغأ دنحلا رفاس"و «لكلا لدب يف "يلع با مدق" :وحن حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز ديفي ةئطوتلا دعب ركذلا

 لدبلا ةدئاف نم هركذ ام نأل ؛طلغلا لدب لاثم ركذي ملو .لامتشالا لدب يف "هملع ذاتسألا ٍنيعفنو" «ضعبلا

 ديز ينءاج :كلوق يف طلغلا ليبس ىلع "ديز" ركذ نإ مولعملا نم ذإ ؛هيف ىتأتي ال [حاضيإلاو ريرقتلا ةدايز يهو]
 نايبل ضرعتي مل امنإ هنإ مث .حاضيإلاو ريرقتلا ةدايزل انهه لدبلا ركذ نوكي الف «رامح ركذل ةتطوت سيل «رامح

 ام ىلع مالكلا حيصف يف عقي ال هنأل ؛هعاونأ نم هريغ ةدئاف نايبب مالكلا صحو «لدبلا نم عونلا اذه ةدئاف

 تصصحخ :وحن نم هب زرتحاو «كلذ ريغو ءانثتسالاو يفنلا نم :ةيتآلا قرطلا نم يأ :صوصخم قيرطب .اولاق

 .احالطصا ارصق ىمسمي ال هنإف «مايقلا ىلع روصقم ديزو «ملعلاب اديز



 رصقلا قرط 58 رصقلا

 ىلإ ةفاضإلا بسحب ال «ةقيقحلاو عقاولا بسحب هيف صاصتخالا ناك ام :يقيقحلاف

 .باذكلا ىقطاولءوورغ نلكايتاس اذإ قلع ةلاعقنياللا قا بتاك ال :رحخ رخآ ءيش
 الإ قلع ام. :وحن نيعم ءيش :ىلإ ةفاضإلا بسحب هيف صاصتخالا ناك ام :قاضإلاو

 مصيب تاشنملا# ميمضإ ظل وو رفلإ: سيو «دوعقلا ةفص ال «مايقلا ةفص هل نإ يأ مئاق

 سراف ال :وحت فوصوم ىلع ةفص رصق ىلإ مسقني امهنم لكو «مايقلا ةفص ادع ام
 «[44١:نارمع لآ] 4« ونود هيسهَمَو :وحن ةفص ىلع فوصوم رصقو يلع الإ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ بطاخملا لاح رابتعاب مسقني «يئاضإلا رصقلاو «توملا هيلع زوجيف

 .ةكرشلا بطاخملا دقتعا اذإ ءٍدارفإ رصق ١-

 .ةقيقحلا يفو ءرمألا سفن يف الصأ هريغ ىلإ هب صصخملا صصخملا زواجتي ال هنأ نعم. :ةقيقحلاو عقاولا بسحب

 ءيش ىلإ ةفاضإلا بسحب ال «ةقيقح لا بسحب هادع ام لك نع اهتيفنو يلع ىلع ةباتكلا ترصق دقف :ّيلع الإ

 زواجتي ال نأب :نيعم ءيش ىلإ .داعبتسالا ةدايز دعبتسي لو «لوبقلا ىلإ برقيل ؛"ةنيدملا يف" ديق داز امنإو .صاخ
 «دوعقلا ةفص ال «مايقلا ةفص هل نأ يأ "مئاق الإ يلع ام" :وحن ءايشألا نم هريغ ىلإ زواحت نإو «ءيشلا كلذ ىلإ

 ال ءايقيقح رصقلا ناك الإو «مايقلا ةفص ادع ام :خلإ يفن ضرغلا سيلو .دوعقلا ىلإ مايقلا زواجتي ال هنأ ضرغلاف

 فوصوم يأ رخآ فوصوم ىلإ فوصوملا اذه زواجتت ال ةفصلا هذه نأب مكحي نأ وهو :ةفص رصق ىلإ .ايفاضإ

 ىلإ اهزواجتي فوصوملا ناك نإو «يتاضإلا رصقلا يف اذهو ؛نيعم فوصوم ىلإ وأ .يقيقحلا رصقلا يف اذهو «ناك
 ىلإ هزواجتي ال ثيحب «ٌييلع ىلع ةيسرافلا ةفص رصقب هيف مكح دقف "يلع الإ سراف ال" :وحن تافصلا نم اهريغ
 .امههريغو ةواخسلاو ةعاجشلاك تافصلا نم اهريغ ىلإ ةيسرافلا زواجتي ال ايلعنأ كلذ يضتقي الو «هريغ

 يف وهو] ةقلطم ىرحأ ةفص ىلإ ةفصلا هذه زواجتي ال فوصوملا اذه نأب مكحي نأ وهو :خلإ فوصوم رصقو
 اًمَو» :وحن رخخآ فوصومل ةفصلا كلت نوكت نأ زوجي نكل ءيفاضإلا رصقلا يف وهو ؛ةنيعم وأ [يقيقحلا رصقلا
 دعبلاو ءايندلا يف دولخلا ةفص ىلإ ةبسنلاب ايفاضإ ارصق ةلاسرلا فصو ىلع 2 يبلا رصقف (ٌلوُسَر الإ ٌدَمَحُت
 ةريغ ىلإ زواجتت ةلاسرلا تناك نإو «توملا هيلع زوجيف .ةفصلا هذه ىلإ ةلاسرلا د5 وه زواجتي الف «توملا نع
 رصق يف دحاو فوصوم يف نيتفص ةكرش يأ :ةكرشلا بطاخملا دقتعا اذإ .مالسلا مهيلع لسرلا نم دي

 يف «رصقلا اذه لاثمو ء«فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يف ةدحاو ةفص يف نيفوصوم ةكرشو «ةفصلا ىلع فوصوملا
 - هط ةباحصلا مهو نيبطاخملا نإف.(ٌلوُسَر ال ٌدَّمَحُم اَمَوإ» :ىلاعت هلوق نم ءرم ام ةفصلا ىلع فوصوملا رصق



 اليصولا عصاوم 07 لصفلاو لصولا

 .سكعلا دقتعا اذإ ءبلق رصقو -؟

 .ناعئالربغ ادحاو دقتعا اذإ (نييعت رصقو

 لآ 2 سرر اب :وحن ءانشتسالاو يفنلا» :اهنم قرط رصقللو
 ةيظفل بابسأ يأ

 :وحن "نككل" وأ ."لب" وأ "ال"-ب فلطعلا :اهنمو .يلع مهافلأ امنإ :وحن ءامنإ :اهنمو
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 ىلع التل هرصق «توملا نع يّبتلاو «ةلاسرلا :نيتفص دك هل اوتبثأ مفأك اوراصو لك هتوم اومظعتسا امل -
 رصقلا اذهي يفني ملكتملا نأل ؛دارفإ رصق رصقلا اذه يم امنإو .كالهلا نم يربتلا ىلإ اهادعتي ال هنأ يعم. ةلاسرلا

 .فوصوم ةفص وأ «ةفصب افوصوم درفيو ءبطاخملل ةدقتعملا ةكرشلا

 نأ بطاخملا دقتعا اذإ فوصوملا ىلع ةفصلا رصق يفن ملكتملا هتبثأ يذلا مكحلا سكع يأ :سكعلا دقتعا

 اذه ةيمستو ؛نسح نع اهل ايفنا هيلع يف ةيسورفلل ارصح يلع الإ سراف ال :لوقت يلع ال ٌنسح سرافلا
 وأ ةفصلا كلتب فوصوملا اذه فاصتا نم :نيعم ريغ ل ا ؛بلقلا رصقب رصقلا

 ىلع ةفصلا رصق يف ةفصلا كلتب هريغ وأ «فوصوملا اذه فاصتا وأ ةفصل ١ ىلع فوصوملا رصق يف اهريغب

 «نييعتلا ىلع فرعي الو ءدعاق وأ مئاق امإ هنأ دقتعي نم «مئاق الإ يلع ام :انلوقل بطاخملا نوكي يح فوصوملا

 نييعتل رصقلا اذه ناك املف .انيعم هفرعي نأ ريغ نم نسح وأ يلع امإ مئاقلا نأ دقتعي نم "يلع الإ مئاق ام" :انلوقلو

 اذه نأل ؛يفاضإلا رصقلاب ماسقنالا اذه صخ امنإ مث .نييعت رصق يمس بطاحملا دنع نيعتم ريغ وه ام

 رصق حصي نيح تافصلا عيمجمب رمأ فاصتا دقتعي ال لقاعلا بطاخملا اذإ يقيقحلا رصقلا يف يرحي ال ميسقتلا

 رصق ققحتيو .همكح ملكتملا بلقي تح ةدحاو ةفص ريغ تافصلا عيمجب هفاصتا الو ءايقيقح .ارصق دارفإ

 ةدحاولا ةفصلا كلتب فاصتالا نيبو «ةدحاو ةفص ريغ تافصلا عيمجب فاصتالا نيب ددرتي ال اذكهو .بلقلا

 كارتشا لقاعلا دقتعي ال اذكو .ةفصلا ىلع فوصوملا بناج نم يقيقحلا رصقلا يف اذهو ؛نييعت رصق روصتي ىح

 عاونأ يرجي يح كلذ نيب ددرتي الو ءدحاو رمأ ىوس رومألا لك نيب اهكارتشا الو ءرومألا عيمج نيب ةفص
 .اولاق اذكه ,فوصوملا ىلع ةفصلا بناج نم يقيقحلا رصقل

 .يفنلا تاودأ نم اهريغو "نإ"و "ام"و "سيل"ك هتاودأ نم ةادأب :يفنلا .هريغ وأ ايقيقح ناك ءاوس :رصقللو

 .ةفصلا ىلع فوصوملا رصق يف جيك ْكَلَم لِ اَدَم نإ وحن ااقاوعأ ىادعل نم اهزيغو "الإ"ب :ءاضسالاو

 ةنمضتم "امنإ" نوك عم ءانثتسالاو يفنلا ن نيبو"امنإ"نيب قرفلاو ءفوصوملا ىلع ةفصلا رصق ف :يلع مهافلأ امنإ

 يفنلا فالخب هركني الو بطاحملا هلهجي ال نأ هنأش نم يذلا مكحلا ف لمعتست نأ "امنإ" يف لصألا نأ ءامهانعمل

 لاثم ركذي مل اهنإو :نكل .هركنيو بطاحملا هلهجي امث هيف المعتسا ام نوكي نأ اهيف لصألا نإف ءانثتسالاو

 .رصقلا ةدافإ يف "ال" لثم اهوكل ؛"نكل"



 لصفلاو لصولا لد عباسلا بابلا

 .بتاك لب «بساح انأ امو ؛مظان ال رثان انأ

 .[ه :ةحتافلا]  نيِعَتْسَ َكاّيِإَو 15505 ٍظ :وحن ريخأتلا هقح ام ميدقت :اهنمو

 عباسلا تالا

 لصفلاو لصولا يف
 فطعلا ىلع رصاق انهه مالكلاو ؛هكرت لصفلاو ءىرخأ ىلع ةلمج فطع لصولا

 .عضاوم لصفلاو ءامب لصولا نم لكلو هابتشا هيف عقي ال اهريغب فطعلا نأل ؛واولاب

 :نيعضوم ف لصولا بجي :واولاب لصولا عضاوم
 ,ةمات ةبسانم يأ ةعماح ةهج امهنيب ناكو «ءاشنإ وأ اربخ ناتلمجلا تقفتا اذإ :لوألا

 ع
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 هيلع لعفلا تالومعم ميدقتو «ةركن أدتبملا نكي مل اذإ أدتبملا ىلع ربخلا ميدقت ك :ريخأتلا هقح ام ميدقت

 ربخلا ميدقت ك ةرحخوؤملا ةركنلا ف صيصختلا هتدافإل وأ .”"ىم"و :"نيأ'_ك «هترادصل هميدقت بجو ام فالخب

 «4نيِعَتْسَ َكاَّيَو دبعن كاّيِإإَ» :وحن رصح ا ديفي ال هميدقت نإف ءلجر رادلا يف :وحن ةركن أدتبملا ناك اذإ أدتبملا ىلع

 .كريغ دبعن الو ؛كدبعن :هانعم ليق اذلو ءرصحلا ىلع ةلالدلل انهه لوعفملا ميدقتف

 .لمجلا يف عقاولا وهو امهنم عونل لب ءاقلطم لصفلاو لصولل افيرعت سيل اذه :خلإ ىرخأ ىلع ةلمج فطع لصولا
 يف عقي اميف سيل ام ثحبلاو ؛«ضومغلا ةدايز نم هيف نأل ؛لصفلاو لصولا نم عونلا اذه نايبي مالكلا صح امنإو
 فورح نم واولا ىوس ام نأل ؛كلذو :هابتشا هيف عقي ال .حضاو بلاغلا يف هنأل ؛اهارحب يرجي امو تادرفملا

 بلط نع يئغت ةدئاف رهظتف ,فورحلا كلت يناعم لصحي امب فطعلابف .كارتشالا ىوس ةلصحم ناعم ال فطعلا

 مكح هل اميف رهظي امنإ اذهو «كارتشالا درحب الإ ديفت ال اهنإف ؛واولا فالخب «نيفطاعتملا نيب ةعماج «ىرخأ ةيصوصخ

 كلت جارحختساو «ىرحألا ىلإ امهادحإ برقتو «نيتلمحلا عمجت لا ةصاخلا ةهجلا ىلإ جاتحيف ؛هريغ يف امأو «يبارعإ
 ققحتي نأب نيتلمحلا نم هيلإدنسملاو دنسملا نم لك رابتعاب :ةمات ةبسانم .هابتشاو لاكشإ نع ولخي ال ةعماجلا ةهجلا

 ول ىح ةيناثلا يف هنيبو «ىلوألا يف دنسملا نيب اذكو «عماج ةيناثلا ةلمجلا يف هنيبو «ىلوألا ةلمجلا يف هيلإدنسملا نيب
 اومكح اذلو ؛فطعلا لوبق يف.فكي مل ءامهيلإ دنسملا نود نيدنسملا نيب وأ «نيدنسملا نود امهيلإ دنسملا نيب دجو

 .متاخلاو فخلا نيب ةصاخلا ةقالعلاو «ةبسانملا مدعل ؛نيدنسملا داحتا عم قيض يمتاخنو «قيض يفحخ :وحن ع انتماب



 ا ف لصفلاو لصولا

 م يِحَح + يِنَل َراَجفْلا نإ ميعت يِنَل راريأْلا نه :وحن فطعلا نم عنام نكي ملو

 . [85 :ةبوتلا] ]ريك اوُكَيمْلَو اليلق اوُكَحْضْيَلَفل :وحنو ١01[« 54 :راطفنالا]

 نمل اباوج هللا هافشو ال :تلق اذإ امك دوصقملا فالخ فطعلا كرت مهوأ اذإ :يناثلا

 هل ءاعدلا كضرغو «هيلع ءاعدلا مهوي واولا كرتف ؟ضرملا نم يلع ئرب له :كلأسي

 :عضاوم ةسمخ ف لصفلا بجي :لصفلا عضاوم

 :وحن ىلوألا نم الدب ةيناثلا نوكت نأب «مات داحتا نيتلمجلا نيب نوكي نأ :لوألا

 «فطعلا اهيلع حصي ال ةلمج ىلع اهفطعل امهوم ,فطعلا اهيلع حصي ةلمج ىلع ةلمج فطع نوكك :فطعلا نم عنام

 نم حضتيس امك امهنيب ةعماجلا ةهجلا تدجوو «ءاشنإوأ د نيتقفتم ناتلمحلا تناك نإو ,فطعلا كرتي ذئيحف

 ةهحج امهنيبو ءاربخ ناتقفتم ناتلمج ناتاهف «ٍميِحَح يأ َر اسفل نَِو مين يِفَل يبل ن دا. :وحن نتملا يف نآلا لاثملا

 كلذ عمو « ميحملا يف نوكلا دض ميعنلا يف نوكلاو ءراحفلا دض راربألا نأل 017 كيبل هسا نيدنسلا نوي ةعباح

 عماجلا دجوو ٌءاشنإ اتقفتا ناتلمج «اريثك اوُكَيلو و اليلق اوُكَحْضِيْلَفمط :وحن اذكو .فطعلا نم عنمي ام امهنيب سيل

 نم عنام دوجو مدع عم داضتلا نم ءاكبلاو كحضلا نيب امل ؛نيدنسملا بسانتو ءامهيف هيلإ دنسملا داحتا وهو ءامهنيب
 نيفياضتملا دحأ كفني ال امكف «لقعلا دنع فياضتلاك مهولا دنع داضتلا نأل ؛ةعماج ةهج داضتتلا ربتعا امنإو .فطعلا

 برقأ ّدضلا دحت يمهولا طابترالا كلذلو ؛مهولا دنع رخآلا نع نيداضتملا دحأ كفني ال كلذك «لقعلا دنع رخآلا نع

 .ضعب عم اهضعب ةداضتملا ريغلا تارئاغملا رئاس نم رخآلا دضلا عم لابلاب اروطخ

 ءاعد "هللا هافش" :كلوقو «ضرملا نم يلع ئرب ام يأ هنع لوئسملا نومضمل يفن "ال" :كلوقف :هللا هافشو ال

 ببس وهو عاطقنالا لامك امهنيبف «ةيئاشنإ ةلمج "هللا هافشو" «ةيربخ ةلمج تنمضت "ال" ةملكف «هل ءافشلاب

 فطعت مل ول هنأل ؛ةردقملا ةلمجلا ىلع ةيناثلا ةلمحلا فظعب انهه لصولا بجو نكل ,فطعلا كرتو لصفلل

 ءافشلاب هل ءاعدلا وه دوصقملا نأ عم ءءافشلا يفنب ضيرملا ىلع ءاعد مالكلا اذه نأ مهوتل "هللا هافش ال" :ليقو

 .ماهيإلا اذه عفدل ؛انهه فطعلا بجوف «هل ءاعدلا كضرغو هيلع ءاعدلا مهوي واولا كرتف «لاق امك

 ةيفخ وأ «ةلمحم اهنوكل ؛دارملا مامتب ةيفاو ريغ ىلوألا ةلمحلا تناك اذإ نوكي امنإ اذهو :ىلوألا نم الدب ةيناغلا

 م يئاولا لدبلاب نايتإلا نم هئافيإو «ذارملا مامتإل ذئنيح دب ال ذإ ؛دارملا نأشب ءانتعا يضتقي ماقملا ناكو «ةلالدلا

 يذلا اوُفَئاَو» :هموقل -مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع - هيبن لوق نع ةياكح ىلاعت .هنوق هوت ءاقولا”لانمك< دارما

 ماقملاو «ىلاعت هللا معن ىلع هيبنتلا «لوقلا اذه نم.دارملا نإف نِوُيْعَو ٍتاَنَحَوَنيِيَو ِماعْنأب هك دَمأ َنوُمَلْعَت مب دع

 - ؛ىلوألا ةلمجلاو ؛ةعاطو ريخ لكل أدبم وه يذلا ركشتلل ةعيرذ هنوكل ؛هيبنتلا كلذ نأشب امامتهاو ًءانتعا يضتقي



 لصفلا عضاوم 7 لصفلاو لصولا

 .ء[لع هير كيد © ينو مَن ْمُكَدَملَنوُملْعتامبو ُْكَّدَمَأل

 هكلد لهدم كعمل آانهلاق ناطتشل اطيشلا ْيَلِإ َسوْسَوفس:وحن اهل انايبب نوكت. نأب وأ

 .[١؟١:هط] «دلخلا

 يف لاقيو «[1:قراطلا](اَدْيَوُر ْمُهْلهْمَأ َنيِرِفاَكْلا لّهَمَفطظ :وحن اهل ةدكؤم نوكت نأب وأ

 .لاصتالا لايك نعاس نين نإ :عضوملا اذه

 :هلوقك ءئاشنإو اربح افلتخي نأب مات نئابت نيتلمجلا نيب نوكي نأ :يناثلا

 رادقمب يرحُي يرماّلُك ُفعَحف  اهلواَرُت اوُسرَأ مُهُدِئاَر َلاَقَو
 ناكملا اذمي اوميقأ يأ

 هنإف ؛رئاط مامحلا ؛بتاك ٌئيلع :كلوقك «ىنعملا يف ةبسانم امهنيب نوكي ال نأب وأ

 مامتب ةيفاو ريغ مهرفكب نيدناعملا نيبطاخملا ملع ىلع اهليصفت ةلاحإلو «ءالامحإ معنلا كلت ىلع ةلاد افوكل -

 تيمسو «معنلا اهيف تلصفو ءاهنم لدبلا قيرطب ةيناث ةلمج تدروأف «ىلاعت همعن ىلع هيبنتلا وه يذلا دارملا اذه

 .ءافولا لامك دارملا ةيدأتب ةيفاو نوكتل ؛مهملع ىلع ةلاحإ ريغ نم اهعاونأ

 هيل َسَوْسَوفإل :وحن ءافخلا كلذ ةلازإو اهحاضيإ ةيناثلاب دصقو «ءافح ىلوألا ةلمجلا يف ناك اذإ اذهو :اهل انايب

 اطيل نإ َن َنسَوْسَوْفل :ىلاعت هلوق يأ ىلوألا ةلمجلا يفف ُكِدْلُخْلا ِةَرَجَش ىَلَع 0 َلاَق ُناِطْيّسلا
 ٍةَرَحَش ىَلَع كلذأ لَه ُمَدآاَي َلاَقظ :ىلاعت هلوق يهو «ةيناثلا ةلمجلا تدروأف «ةسوسولا كلت اهيف نيبت مل ذإ ؛ءافح

 .اهحاضيإو ةسوسولا كلت نايبل ؟ىِلْبَيَأِل ِكْلمَو ِدْلْْلا
 اديكأت وأ ءىرخألا ئيعم ررقت امهادحإ ئيعم ررقت نم مزاي نكلو ءامهموهفم فلتخي نأب ايونعم اديكأت :اه ةدكؤم
 «عماسلا نهذ يف نومضملا كلذ ررقتيل ؛لوألا دعب ةيناثلاب ىتؤيف «ىلوألا نومضم ةيناثلا نومضم نوكي نأب ايظفل

 ةلمجلل يظفل ديكأت انهه ةيناثلا ةلمجلاف ِكادْيَوُر مُهلهْنَأ َنيِرِفاكْلا ٍلّهَمَف :وحن وهسلاو طلغلا هيف مهوتي ال ثيحب
 ديز ءاح :انلوق يف يناثلا ديز.نزو ةيناثلا ةلمجلا نزوف نيعملا يف نيتقفتم امههوك عم ىلوألل ةررقم ةيناثلا نوكل ؛ىلوألا

 لكلاو ءاملا بلطل موقلا مدقتي يذلا وهو :مهدئار .لاصتالا لامك نيتلمحلا نيب نأ :عضوملا اذه يف لاقيو «ديز

 برحلا رمأ لواحن يأ رمألل اباوج «مزجلاب ال عفرلاب :اهوازن .مهنم مادقملا عاجشلا يأ موقلا فيرع انهه هب دارملاو

 لك فتح نأل ؛توملاو فتحلا نم برحلا ةلواحم اوفاخت ال يأ ليلعتلل "فتحف" :هلوق يف ءافلا :فتحف .اهجلاعنو

 امهنيبو «ةيربح ةلمج "اهلوارن" :هلوقو .ئيعمو اظفل ةيئاشنإ ةلمج رعشلا اذه يف "اوسرأ" :هلوقف «رادقم. يرجي ئرما

 - :كلوقك ءءاشنإو ءاربخ نيفلتخم ريغ امهوك عم :ىنعملا يف ةبسانم .ىلوألا ىلع ةيناثلا فطعت مل اذلف «مات نئابت



 لبصفلا عضاوم “ لصفلاو لصولا

 نيتلمحلا نيب نأ :عضوملا اذه يف لاقيو ؛مامحلا ناريطو يلع ةباتك نيب يعملا يف ةبسانمال

 .ماميإلا عفدل كانه فطعلاو لصولا نم يناثلا عضوملا يف لاقي امك ؛عاطقنالا لامك

 :هلوقك «ىلوألا ةلمجلا نم أشن لاوس نع اباوج ةيناثلا ةلمجلا نوك :ثلاثلا

 ىلَجنتَال َىَترَمَع نكلو اوُقَدَص  ٍةَرمَغ ىف ىِننأ ُلِذاَوَعلا معز
 هبش نيتلمحلا نيب :لاقيو اوقدص :لاقف ؟اوبذك مأ مهمعز يف اوقدصأ :ليق هنأك

 دوجول ؛امهادحإ ىلع اهفطع حصي نيتلمحب ةلمج قبست نأ :عبارلا ءلاصتالا لامك

 :هلوقك مهولل اعفد فطعلا كرتيف ,داسف ىرخألا ىلع اهفطع يفو «ةبسانملا

 كيندال اعأزأ ووكر "فيي ججبأ اتا قكلس ةرطتو

 الو «هيلإدنسملا رابتعاب ال ؛مامحلا ناريطو يلع ةباتك نيب قيعملا يف ةبسانم ال هنإف «رئاط مامحلا ءبتاك ّيلع -

 ءاربخ ناقفتم امهنأ عم ءدنسملا رابتعاب

 نيتلمجلا نيب نأ هيف لاقي ءاضيأ لصولا نم يناثلا عضوملا نإف «ماهيإ الب عاطقنالا لامك يأ :عاطقنالا لامك
 يناثلا عضوملا يف لاقي امك :ةيشاحلا يف لاق امك «ماهيإلا عم عاطقنالا لامك :هيف لاقي نكل «عاطقنالا لامك

 ءامهدحأ يف لصولا بوجوب نيلامكلا نيذه نيب مكحلا فالتخاف .ماهيإلا عفدل كانه فطعلاو لصولا نم

 .همدعو لصفلا دنع دارملا فالخ ماهيإ ببسب رحخآلا ف لصفلاو

 :هلوقك“ «لاوسلا نع تاؤخللا'لصفي امك ىلوألا نع ةيناثلا لصفتف :ىلوألا ةلمجلا نم أشن
 يِلَجستَأل يترمغ نكلو ءاوَقَدَص 2 ٍةرمَع يف يننأ ُلْذاَوَعلا مَعَز

 ال يأ "يلجنت ال" .ةدش يأ "ةرمغ" روكذلا ريمضب "اوقدص" هلوق ةنيرقب روكذلا نم ةلذاع ةعامج امي دارملا نكل
 يلجنت ال يترمغو «يلجنت ابلاغ اهنإف ؛تارمغلا نم اهريغك تسيل ترمغ نكلو ءاولاق امك نإ :ىعملاو .فشكتت
 يف لاقف ؟اوبذك مأ مهمعز يف اوقدصأ :ليق هنأك ردقم لاؤس باوج "اوقدص" :هلوقف .يحالف يف يل عمطم الو

 لاصتالا لامك نم ةثالثلا ماسقألا لاصتاك سيل لاؤسلاب باوجلا لاصتا نأل :لاصتالا لامك .اوقدص :باوجلا

 هنإف لاؤسلا ىلإ ةبسنلاب باوجلا فالخب ءاهعم ةدحتم افوكل ؛اتاعوبتم عم ديكأتلاو «نايبلا فطعو «لدبلا يأ

 دجوت الو «ةيناثلل ةعبتتسم يه امك ماسقألا هذه يف ىلوألا ةلمحلا نأ يف ماسقألا هذه لاصتاب هيبش هنكل «هل رئاغم

 :لاصتالا اذهل لاقي اذلف ءلاؤسلا نودب دجوي ال باوجلاو «باوجلل عبتتسم لاؤسلا كلذك «ىلوألا نودب ةيناثلا

 .ئيعملا قف داسفلل بحوملا ىرخألا ىلع اهفطع ؛مهول اعفد يأ :مهولل اعفد ."لاصتالا لامك هبش"



 لصفلا عضاوم “و لصفلاو لصولا

 ةلمج ىلع فطعلا مهوت اذه نم عنع نكل ؛"نظت" ىلع اهفطع حصي "اهارأ" ةلمجف

 :لاقيو ءادارم سيل هنأ عم ىملس تانونظم نم ةقلاثلا ةلمجلا نوكتف ؛"امب يغبأ"

 .عاطقنالا لامك هبش عضوملا اذه يف نيتلمجلا نيب

 اًذِإَوظ :ىلاعت هلوقك «عنام مايقل ؛مكحلا يف نيتلمجلا كيرشت دصقي ال نأ :سماخلا

 14 ةرتبا] «هب اع ٍرْمَتْسَيهَلا هكر ظمأ كمت نإ اوُلاَ مهنيطايش ىلإ اوَلَح

 نم هنأ هئاضتقال كْدَكَعَم انِإإ» ىلع اهفطع حصي ال مهب ُىِرْمَتْسَي هللا ةلمجف

 مهولخ لاحب ديقم مم هللا ءازهتسا نأ هئاضتقال ؛كاَرْلاَمأط ةلمج ىلع الو ,مهوقم

 هّشو .نظأ نيعمب ىرأ نوكل ؛امهيدنسم نيب داحتالا يهو «نيتلمحلا نيتاه نيب ةبسانملا دوجول :خلإ اهفطع حصي
 ريمضلا ةيناثلا يثو «[ةبوبحم يهو] ىملس ىلوألا يف هيلإدنسملا نإف ؛ةيناثلا يف هنيبو «ىلوألا يف هيلإدنسملا نيب فئاضتلا
 فصو رابتعاب رخآلا لقعت ىلع امهنم لك لقعت فقوتيف[بحم وهو] :ملكتملا رعاشلا ىلإ دئاعلا "ىرأ" يف رتتسملا
 ىملس" ةلمج ىلع "اهارأ" ةلمج فطع ولف ءامهيلإدنسملاو نيدنسملا رابتعاب ةبسانم نيتلمجلا نيبف .ةيبحملاو ةيبوبحما
 .اذك اهنظأو ءاذك نظت ىملس نأ ذئنيح ئعملا ذإ ؛رعاشلا دارمل اقفاومو احيحص ناكل ؛"نظت

 :ىملس نظب رابخإلا رعشلا نعم نوكيو «ىملس تانونظم نم اضيأ "اهارأ" ةلمج يهو :ةثلاثلا ةلمجلا نوكتف

 عم ؛لالضلا ةيدوأ يف ميت امنأ اهنظأ نأ :رحآلاو ءالدب اه بلطأو يغبأ نأ امهدحأ ؛نيفصوب افوصوم ينظت اهنأ

 اهتظ يف ئطخت اهنأ هسفن نظ نع رابخإلاو ءالدب امب يغبأ ننأ اهنظ نع رابخإلا هدارم لب ءرعاشلل ادارم سيل هنأ
 نيبو هنيب ةمباشملا ققحتل :عاطقنالا لامك هبش .لالضلا ةيدوأ يف نظلا اذه ببسب بهذتو ميو «نظلا اذه يب

 وه عاطقنالا لامك ةروص يف عناملا نأ الإ «فطعلا ٠ نم عناملا دوجو عم نيترئاغتم نيتلمجلا نوك يف عاطقنالا لامك

 .دارملا ريغ ماهيإ وه عناملا انههو «ةبسانملا دوجو مدع وأ ماتلا نئابتلا

 ربخ اهوك لثم اهل يذلا يبارعإلا اهمكح يف ىلوألا ةلمجلل ةيناثلا ةلمحجلا كيرشت يأ :مكحلا يف نيتلمجلا كيرشت

 عنام مايقل ؛امهوحنو «طرشلاو ؛«فرظلا لثم اهموهفم ىلع دئاز ديق يف وأ «كلذ وحن وأ ءالوعفم وأ «ةفص وأ ءأدتبم
 4كم نإ ةلمحج دهب مئِزْهَتْسَيللاا ةلمج كيرشت ذكيح مزلي هنأل :مهوقم نم هنأ هئاضتقال .كيرشتلا كلذ نم
 ةلمج نأل :مهولخ لاحب ديقم .كلذك سيلو «نيقفانملا لوق ةلوقم اضيأ يه نوكت نأ مزليف «"اولاق" لوعفم اهنوك ف

 يبنلا باحصأ دوجو لاح يف ال «مهنيطايش ىلإ مهول لاح يف مكمان «4اْوَلَح ذو 1 وه فرظب ديقم "اولاق"

 مزليف ء«فرظلا كلذب ةديقم اوك يف اهل اهكيرشت مزل «#مهب اعِزهَتْسَيلااِ ةلمج ةلمحلا ةللل. ىلع تقاطع ول لي

 .ولخلا لاحب ديقم ريغ مئاد مه؛ هللا ءازهتسا نأ عم «مهنيطايش ىلإ مهول لاحب اصتخم اضيأ مك هللا ءازهتسا نوكي نأ



 ةاواسملاو بائطإلاو زاجيإلا 7 نماثلا بابلا

 لاقي امك «نيلامكلا نيب طسوت ءعضوملا اذه يف نيتلمجلا نيب :لاقيو ؛مهنيطايش ىلإ

 .كيرشتلا مدع دصقل انهه لصفلا نأ ريغ «لصولا نم لوألا عضوملا يف نيتلمهلا نيب

 نماثلا باّبلا

 ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا ىف

 :قرط ثالغب هنع ربعي نأ نكمب «يناعملا نم ردصلا يف لوجي ام لك

 نوكت ال عضوملا اذه يف ةيناثلا ةلمجلا نأل ؛لاصتالا لامكو «عاطقنالا لامك نيب يأ :نيلامكلا نيب طسوت

 اهنع ةنئابمالو ءلاصتالا لامك يف امك اهل ةدكؤم وأ ءاهل انايب وأ ءاهنم الدب نوكت نأب «ىلوألا ةلمحلا عم ةدحتم

 لامك يف امك ىيعملا يف ةبسانم ىلوألا ةلمحلا نيبو اهنيب دجوي مل وأ «ةيئاشنإلاو ةيربخلا يف اهل ةفلاخم نوكت نأب

 اهنيب دجوتو «ةيربخلا يف احل ةقفاوم نوكت دوصقملاو «موهفملا يف ىلوألا ةلمجلل ةرئاغم افوك عم يه لب «عاطقنالا

 الو لاصتالا لامك ىلوألا ةلمحلا ىلإ ةبسنلاب اهيف نوكت الف ءاضيأ ةعماج ةهج يف ةبسانم ىلوألا ةلمحلا نيبو

 لاقي هنيعب هجولا اذهو «نيلامكلا نيب اطسوت نيتلمحلا نيب نأ :انهه لاقي اذلف ؛نيب نيب يه لب «عاطقنالا لامك

 نيتاه يف فلتخا دق مكحلا نأ الإ «نيلامكلا نيب اطسوت نيتلمجلا نيب نإ :اضيأ لصولا نم لوألا عضوملا ف

 ف نيتلمحلا نيب لاقي امك :ةيشاحلا يف لاق امك كانه همدعو ءانهه فطعلا نم عنام دوجول ؛طسوتلل نيتروصلا

 .كيرشتلا مدع دصقل انهه لصفلا نأ ريغ «لصولا نم لوألا عضوملا
 لامكو (*) ههبشو )١( عاطقنالا لامك(١) :ةسمخ نيتلمجلا نيب يلا لاوحألا نأ نايبلا اذه نم ملعف

 هذه نع اجراخ سيل لصولا بوجو قتروص نم هركذ امو .نيلامكلا نيب طسوتلاو (0) ههبشو (4) لاصتالا
 نم عناملا دوحول ؛فلتخي دق مكحلا نكل ءلصولا ةسماخلا فو ءلصفلا ىلوألا ةعبرألا يف لصألاو .ةسمخلا

 .لصألا وأ لصفلا

 :يهو «ىرخأ قرط ثالث «قرطلا هذه هنايب نم مهفي نكل «بانطإلاو «زاجيإلاو «ةاواسملا يهو :قرط ثالغب

 قرطلا رصحب هدارمف «لوألا ةثالثلا اهنم لوبقملا نأ الإ ةتس ريبعتلا قرط ةلمجف .وشحلاو «ليوطلاو .فالخإلا
 طبض نم بانطإلاو «زاجيإلاو «ةاواسملا نم لك طبض يف دبال ناك امل مث .هيف ةلوبقملا قرطلا رصح ثالثلا يف

 امو «زاجيإ وهف هنم صقن امو «ةاواسم وهف هيلع ناك ام :لاقيف ءاهنم دحاو لك هيلع ساقي يذلا صاخلا دحلا

 هدارفأ توافت نإف «طبضلا ىلإ رومألا برقأ هنأل ؛يقرعلا مالكلا دحلا كلذ اولعج .بانطإ وهف هيلع داز

 .هيلع مالكلا فنصملا ئب اذلف ؛رسيتم فيفخلا فالتخالا نم هيف ام عم هرادقم ةفرعمو «براقتم



 زاجيإلاو ةاواسملا فيرعت 0 ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا

 دحلا ىلع نوكت نأب هل ةيواسم ةرابعب دارملا ىنعملا ةيدأت ىهو :ةاواسملا ١-

 اوطحني ملو «ةغالبلا ةحرد ىلإ اوقتري مل نيذلا مهو] سانلا طاسوأ فرع هب ىرج يذلا

 4ْمَهْنَع ضر غأف اتتايآ يِف نوُضوُحَي َنيِذَلا َتْبَأَر اَذِإَو» :وحن [ةماهفلا ةحرد ىلإ
 2 مالكلا نع زجعلا يأ

 . [54.:ماعنألا]

 افق" :وحن ضرغلاب اهئافو عم هنع ةصقان ةرابعب ىنعملا ةيدأت وهو :زاجيإلاو -؟

 :هلوقك الالحإ يمس ضرغلاب فت مل اذإف "لزنمو بيبح ىركذ نم كبن

 اًذك َشاَغ نّمم ِكونلا ل ًالِِظ ىف ٌريخ ُشيعلاو
 يذلا دحلا ىلع ةرابعلا كلت نوكت نأب هل ةيواسم ةرابعب بطاخملل هتدافإ ملكتملا دصق يذلا :دارملا ىنعملا ةيدأت

 يف اهتيدأت ىلإ ةحاحلا مهل ضرعت يلا ئيعملا ةيدأت يف مهفرع ىرحب يف هب اولماعت يأ سانلا طاسوأ فرع هب ىرحج

 كلذ اهقحتسي ةرابعب دارملا ئعملا ةيدأت هيف نأل ؛ةاواسم مالكلا اذه يفف :خلإ نيذلا تيأر اذإو .ةيمويلا ثداوحلا

 :هنع ةصقان ةرابعب .اهنع لودعلا يضتقي ماقملا يف دجوي مل ذإ ؛ناصقن الو ةدايز ريغ نم فرعلا ىرجب يف عملا

 نوكت نأ ضرغلاب اهئافوب دارملاو ءضرغلاب اهئافو عم سانلا طاسوأ فرع هب ىرج يذلا دحلا نم لقأ نوكت نأب

 :وحن ءاغلبلا بيكارت ف ةحضاو ظفللا ناصقن عم ضرغلا كلذ ىلع اهتلالد

 ٍلَمْؤَحَف لوُعَدلا َنيَب ىوللا طقسب ٠.١ ٍلِزمَو بيبَح ىركذ نم كبت اَقِ
 مالكلا قوس نأل ؛دارملا ىلع ةلالدلا رهاظ هلزنمو بيبح ىركذ نم لصألا نأل ؛ةرابعلا صقان هنوك عم مالكلا اذهف

 عم اصقان ظفللا نوكي نأب :ضرغلاب فت مل اذإف .هيلإ فاضملا فذخ ىلع ةحضاو ةلالد لدي عضوملا اذه لاثمأ يف

 .دارملا مهف يف الخم هنوكل ؛الالخإ يمس ,فسعتو فلكت ىلإ اهيف جاتحي ثيحب ءضرغلا كلذ ىلع ةلالدلا ءافح

 ىلإ هب هبشملا ةفاضإ نم كونلا ىلإ لالظلا ةفاضإ «ةلاهجلاو قمحلا مضلاب :كونلا .هب للظتي ام يهو ةلظ عمج :لالظ

 قمحلا عم بعتلاو «دكنلاب ولو شيعلا نأ ديفي هرهاظف ءابوعتم ادودكم شاع نم شيع نم يأ :اًدك شاع نم .هبشملا
 نم يذلا لقعلاب يناثلا ةدايزو ءدكنلا يف امهئاوتسال ؛حيحص ريغ وهو ءلقعلا عم ولو قاشلاو دكتلا شيعلا نم ريبخ
 ةشيعملاو «دغرلا شيعلا نأ هذارم لب .«رعاشلا دارم ئعملا اذه نوكي الف «ءشيعلا تادكن ضعب ءافطإو ةعسوتلا هناش

 مهفي ال دارملا اذهو .ملعلاو لقعلا لالظ يف هبحاص بوتعملا قاشلا شيعلا نم ريخ ةلاهجلاو قمحلا لالظ يف ةمعانلا

 عارصملا يف لاحلاو ؛معانلا دغرلا شيعلاو يأ لوألا عارصملا يف ةفصلا ريدقتب ححصي «هيف لمأتي تح مالكلا رهاظ نم

 .لالخإلا ءاجف «ريدقتلا اذه ىلع ةلالدلا ءافح عم لقعلا لالظ يف هنوك لاح ءاّدك شاع نمم يأ يناثلا



 بانطإلا فيرعت 7 ةاواسملاو بائطإلاو زاجيإلا

 .لقعلا لالظ يف قاشلا شيعلا نم ريخ «قمحلا لالظ يف دغرلا شيعلا نأ هدارم

 :ىلاعت هلوق وحن ةدئافلا عم هنع ةدئاز ةرابعب ئععملا ةيدأت وهو :بانطإلاو -»م

 يف نكت.مل اذإف «تربك يأ [4:عرم] (ابيتش أَلا َلَعمْساَو يّنِم ْمطَمْلاَنَعَو يّنِإ بر لاقط
 ليوطتلاف .تنيعت نإ اوشحو «ةنيعتم ريغ ةدايزلا تناك نإ اليوطت يّمس ةدئاف ةدايزلا

 .هلبق سمألاو مويلا ملعمّلعاو :وحن وشحلاو ؛”انيمو ابذك اهوق ىفلأو" :وحن
 دجو يأ

 .ءافخإلاو ,ماقملا قيضو .مهفلا بيرقتو ءظفحلا ليهست :زاجيإلا ىعاود نمو

 .ةثداحملا ةمأسو

 بولطملا فعضلل تيبغتلاو ريرقتلا ديزم «ةدئافل ريثكب هيلع ةدئازلا ةرابعلا كلت هلدب تدروأف ؛ٌتحشو :تربك

 ررقتو «ةوقلا طقاست تبث "َنَهو" «هئانب لصأو ندبلا دومع وه يذلا مظعلا نأ نيب امل هنأل ؛مالكلا اذهل هتيدأت

 ةقيقحلا نم غلبأو نسحأ يه يلا ةراعتسالا قيرطب ةيناثلا ةلمحلا يف ئيعملا اذه ررق مث .ةرورضلاب فعضلا رمأ

 .هيف هوشفو رعشلا يف هراشتناو هترانإو هضايب يف رانلا ظاوشب بيشلا هيبشتو .ةلذبتسملا

 نوك يف امهكارتشا عم نييعتلا كلذ مدعو «ةدايزلا نييعت «ليوطتلاو وشحلا نيب قرفلاف :اوشحو...اليوطت

 نيملاو بذكلاف ؛ةفورعم يهو «شربألا ةميذجلا ءابزلا لتق ةصق يف اذهو :انيمو ابذك اههوق ىفلأو .ةدئاف الب ةدايزلا

 الب دئاز امهدحأف ؛ديكأتلل ايضتقم سيل مالكلا اذه ماقم ذإ ؛امهنيب عمجلا يف ةدئاف الو ءدحاو لوقلا اذه يف

 ”هلبق" هلوق نإف :هلبق سمألاو .ليوطت امهدحأ ةدايزف ءامهنم لكب حصي يملا نأل ؛انيعتم ديزملا سيلو «ةدئاف

 ةاوشح نوكيف «ءبذكلا ىلإ ةبسنلاب "نيملا"ك سيلو .؛ةدايزلل نيعتمو ءسمألا موهفم ف ةيلبقلا لوحدل ؛دئاز

 .ةرورضلاب ةريثكلا ظفخ نم لهسأ ةليلقلا ةرابعلا ظفح نإف :ظفحلا ليهست

 انهه ريتخاف :مظعلا ىلإ محللا نعطق يأ "مظعلا ىلإ نززح مايأ ةروسو" :هلوق يف امك دارملل :مهفلا بيرقتو
 ركذ ولف ءمظعلا ىلإ غلب زحلا نأ دوصقملا نأل ؛هريغ ةدارإ مهوتي الو «دارملا مهف برقيل ؛لوعفملا فذُحو زاجيإلا

 «محللا ضعب يف ناك امنإو ءمظعلا ىلإ هتني ل زحلا نأ هدعب ام ركذ لبق عماسلا مهوت امرل ؛محللا نععأ لوعفملا

 وحنوأ «ةصرف تاوف فوح ببسب مالكلا ةلاطإ نع :ماقملا قيضو .دارملا مهفل ابيرقتو مهولا اذهل اعفد فذحف

 .هركذب ةلاطإلاب ةصرفلا تاوف فو. ببسب ماقملا قيضل انهه فذحلاف ءهوداطصاف «لازغو :دايصلا لوقك كلذ

 نم هريغ نود هدنع ةنيرق مايقل ؛اديز ديرتو ءءاح :لوقت امك نيرضاحلا نم هعامس دوصقملا ريغ نع :ءافخإلاو

 -  «ردضلا رجض ببسب ليلع انأ :لقي ملف ؛ليلع :تلق ؟تنأ فيك :يل لاق :وحن :ةثداحملا ةمأسو .نيرضاحلا



 زاجيإلا ماسقأ 28 ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا

 .ماهيإلا عفدو «ديكوتلاو «دارملا حيضوتو «ىنعملا تيبثت :بانطإلا يعاود نمو

 زاجيإلا ماسقأ

 ىعاغلبلا ةيانع زكرم وهو «ةريثك ناعم ةريصقلا ةرابعلا نمضتب نوكي نأ امإ :زاجيإلا

 (ةاّيَح ٍصاّصِقْلا يف ْمُكَلَول :ىلاعت هلوق وحن رصق زاجيإ ىمسيو ؛مهرادقأ توافنت هبو
 «فوذحملا نيعت ةنيرق عم رثكأ وأ «ةلمج وأ «ةملك فذحب نوكي نأ امإو «[175:ةرقبلا]

 :سيقلا ئرما لوق يف "ال" فذحك ةملكلا فذحف .فذح زاجيإ ىمسيو

 !افرار اهلودنع لاقل ووئاطقتولو ةحلار ادَقطِعاَف ونبأ للا نيني تلق
 [4:رطاف] «َكِلِبق ْنِم ٌلُسُر ْتَبَّذُك ْدَقَف َكوُبَدَكُي نِإَول :ىلاعت هلوقك «ةلمحلا فذحو

 يعاود يه امهتاقلعتم وأ دنسملا وأ هيلإدنسملا كرت يعاود نم ركذ ام عيمج ةلمجلابو .هتلع نم ةثداحما همأسو -

 .اهنايب يف ليصفتلاو مالكلا ةدايز ىلإ ةجاح الف ءزاجيإلا

 هب المي نأ يغبني ام عملا نوكل ؛تيبفتلا كلذ ماقملا ءاضتقا دنع كلذو «ءبطاخملا سفن يف يأ :ىنعملا تيبغت
 «كلذ ماقملا ءاضتقا دنع ماهيإلا عفدو «ديكوتلاو «دارملا حيضوت اذكو .كلذ وحنوأ «ةبهرل وأ «ةبغرل بلقلا

 مازتلالا ةلالدب ةرابعلا كلت اهتضتقا :ةريثك ناعم .هرظتناف ليصفتلا ىلع اهنم لك نايب بانطإلا ماسقأ يف ٍتأيسو

 ظفلب ةريثكلا يناعملا جاموأ ىلإ مهئانتعا ةدايزل :ءاغلبلا ةيانع .اهبيكرت سفن يف ءيش فذح الب نمضتلا وأ

 .سانلا طاسوأ نم مهريغ هيلع ردقي الو «ريبسي

 هديفت يذلا ىنعملا َنِإف كداَّيَح ٍصاّصضِقْلا يِف ْمُكَلَوط :وحن ياعملا ةرثك عم ةرابعلا يف راصتقالا دوجول :رصق زاجيإ
 هجو يف لمأت «سانلل ةويحلا هيف صاصقلا نأ ىلع ةقباطملاب لد امل هنأل ؛كلذو ءاريسي هظفل نوك عم ريثك ةيآلا

 تلبج امل وه امنإ كلذ نأ ءاملظ لتاقلا لتق وه يذلا صاصقلا ئععم لمأت نم ديفتساف «ةايحلا هذهل اببس هنوك

 مدقتي ال ذئنيحف «هسفن هب فلتي ام باكترا نع عدترا َلَتُق لتق نإ هنأ ملع اذإ ناسنإلا نأ نم سوفنلا هيلع

 ةايحلا توبث معيف «ءالقعلا عيمج هيف يوتسي ىئعملا اذه مث .ةايح هلتق ىلع مزعي يذللو هل لصحيف ءلتقلا ىلع

 ال امأو .هانعم ةيدأت يف هيلإ بيكرتلا رقتفي ءيش فذح الب ريسي ظفل نم ديفتسا ريثك ئيعملا اذهو ؛مهعيمجل

 يف ريشأ دقو .هيلإ ىيعملا لصأ جايتحال ال ءيظفل رمأل وهف «لعاف مسا وأ لعف نم رورو راحلا قلعتم ريدقت
 اذه لثم ف اهركذ قيلي ال نكل «ةرثك هانعم امي ديزيف «لوقلا اذه نم دافتست ىرخأ بلاطم ىلإ تالوطملا

 -لازأ الو حربأ ال يعمي "خربأ" :هلوقف :ادعاق حربأ .مالكلا نم ءيش فذحب هلوصحل :فذح زاجيإ .رصتحملا



 بانطإلا ماسقأ 4 ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا

 كٌقيّدَّصلا اَهُّيَأ ُفْسوُي ِنوُلِسْرَأَف .:ىلاعت هلوق وحن رثكألا فذحو .ربصاو سأتف يأ

 .فسوي اي :هل لاقو هاتأف ءاولعفف ايؤرلا هربعتسال فسوي ىلإ نولسرأ يأ [4ه:4+:فسوي]

 بانطإلا ماسقأ

 .ةريثك رومأب نوكي بانطإلا

 .ةيبرعلا ةغللاو .مكسورد يف اودهتحا :وحن ماعلا دعب صاخلا ركذ :اهنم

 .هلبق امل رئاغم رخآ سنج هتعفرل هنأك ءصاخلا لضف ىلع هيبنتلا هتدئافو

 َلَحَم ْنَمِلَو ّيَدِلاَوِلَو يِ ٌرِفْغا ٌبّرإ» :ىلاعت هلوقك صاخلا دعب ماعلا ركذ :اهنمو
 .[؟4 :حون] 4 ِتاَنمْوُمْلاَو نينمومللو انمْوُم ّيِتَْب

 ءامهدحأ وأ ءاعم نونلاو ماللا:نم دب نكي مل اتابثإ ناك ول ذإ ؛تابثإلاب هسابتلا مدعل ؛يفنلا فرح فذحف -

 .لازت ال يأ [ى5:فسوي] 4س وُي دك ْذتََتَت بات :ىلاعت هلوق وحنو

 «طرشلل ءازجلا يه يلا ةلمحلا هذه تفذحف ؛كبيذكت ىلع ربصاو هيلابقينم لسشلا بينكت ىل أتف :ربصاو سأتف

 ببس نيمدقتملا لسرلا بيذكت نإف «ببسملا نع .ببسلاب ءانغتسا 4ك ْنِمَّل ْسُر ْثَيَذُك ْدَقَفظ اهعضوم عضوو

 اً ٌفُسوُي ٍنوُلِسْرَأَفإ) .- .مالسلا انيبن.ىلعو هيلع ب ا د هايدي :ىلاعت هلوق .يسأتلل

 يأ هلوقب هريدقت ىلإ راشأ امك هب الإ عملا ميقتسي ال «ةدجاو ةلمج نم رثكأ هيف فذح لوقلا اذه نإف ُقيَّدَّصلا

 ازاجيإ اهتاقلعتك, تفذح ةديدع لمج هذهف "فسوي اي" :هل لاقو هاتأف ءاولعفف ايؤرلا هربعتسال فسوي ىلإ نولسرأ

 رابتعاو ةدئافلا نم هركذي ام نأل ؛اقلطم ال ءفطعلا ليبس ىلع يأ :ماعلا دعب صاخلا ركذ .اهيلع مالكلا ةلالدل

 ةغللاو مكسورد يف اودهتجا" :وحن فطعب سيل امم اهريغو ةيلدبلا ليبس ىلع هركذ يف ال هيف يرجي امنإ ةرياغملا
 .فطعلا ليبس ىلع ماعلا دعب صاخلا ركذ «سوردلا ركذ دعب ةيبرعلا ةغللا ركذف ؛"ةيبرعلا
 ىلع ةيزملاو «ةعفرلا هل لصح هب يذلا هفصول يأ هتعفرل هنأك «هتيزمو «ماعلا دعب روكذملا :صاخللا لضف ىلع هيبنتلا

 همكح ملعي الو «ماعلا كلذ هلمشي ال ثيحب هلبق روكذملا ماعلا سنجلا رئاغم يأ :هلبق امل رئاغم .ماعلا دارفأ رئاس

 ىلع هيبنتلا ةدئافو :صاخلا دعب ماعلا ركذ .رئاغتلل يضتقملا فطعلا ليبس ىلع ماعلا كلذ دعب هركذ حص اذلف «هنم

 هيلعو انيبن ىلع - حون هيبن نع ةياكح ىلاعت هلوقك «هب مكحلا اذه صاصتخا مدع عم مكحلاب قحأ صاخلا نوك

 موكل ؛هب لصتي نم الوأ صحف ٍتاْوُمْلاَو َنيِنمُْمْلِلَو انِمْوُم تبي َلَحَدْنَمِلَو يَدِلَوِلَو يِ ْرِفْغا ٌبَرإ» - مالسلا
 .تانمؤملاو نينمؤملا مع مث «هئاعدب قحأو ىلوأ



 بانطإلا ماسقأ م ةاواسملاو بائطإلاو زاجيإلا

 4 نيِنبَو ماني | 20 َنوُمَلْعَت اَمَب ُكَدَمَأِل :وحن ماهإلا دعب حاضيإلا :اهنمو

 185015 :ءارعشلا]

 :هلوقك «نينثاب رسفم ىنثمب مالكلا رخآ يف ىتؤي نأ وهو «عيشوتلا :اهنمو

 دلولاو ُلهألا ٍناَقِفْشُملا يل يئري  اًبصو مكر اكذت نم ُحبصَأو يسمأ

 :هلوق يف لصفلا لوطك ضرغل ريركتلا :اهنمو
 ها ا لل تطلاون عهد قوما إو

 ْمُكَل اودع ْمُك ٍدالْوََو ْمَكِجاَوْرَأ ْنِم َض :ىلاعت هلوق يف وفعلا يف بيغرتلا ةدايزكو

 .[14:نياغتل] 4ميحَر ٌروُفْعَهَللا إف اوُِفَْتَو اوُحَفْصَتَو اوُفَْتْنَِو ُْموُرَدْحاَ

 هب راعشإلا نأل ؛نكمت لضف سفنلا يف نكمتي نأ هتدئافو «هماهإ دعب ءيش حاضيإ يأ :ماميإلا دعب حاضيإلا
 نكمتيو ؛عوقو لضف سفنلا يف عقي قوشتلا دعب ءاج اذإ ءيشلا نأ ةلبحلا ىضتقمو «هل قوشتلا يضتقي الامجإ

 ليصفتو نايب 4و ماع ْمُكَدَمْأ :ىلاعت هلوقف نيو مَن ْمُكَدَمأ َنوُملْعَت ام ْمُكَدَمأ :وحن نكمت ةدايز اهيف

 هب رعشي امك معنلا نوملعت امب.دارملا نأل ؛4َنرْملعَتاَمِيْمُكََمََ» :ىلاعت هلوقب الامجإو اماهبإ اهركذ دعب ىلاعت هللا معنل

 هللا معن ىلع مههيبنت ماقم ماقملا نوكل ؛نكمتلا كلذ يضتقي ماقملاو ءسفنلا يف نكمتلا ةدايز ديفيف".دادمإلا ظفل

 .اهنع مهتلفغ ةنس نع مهظاقيإو ىلاعت
 رسفملا عمجلا لاثمو ؛ناقفشملا وه يذلا ئثملل نايبو ريسفت :دلولاو لهألا .ءامسأب رسفم عمجب وأ :نيئثاب رسفم

 نأل ؛"ضرغل" :لاق اهنإو :ضرغل ريركتلا .ملحلاو ؛ةعاجشلاو ؛مركلا :لاصح ثالث ديز يف نإ :كلوقك ءامسأب

 مدع دنع راركتلا يف ارهاظ ليوطتلا ناك امل مث .بانطإلا نم امسق ال اليوطتا,ناك ضرع ريغل ناك ىم راركتلا

 «ضرغ نم اهنم لك يف دب ال «هريغو ماهيإلا دعب حاضيإلا نم بانطإلا ماسقأ نم هركذ امف الإو ءهب ديف ضرغ

 :هلوق يف لصفلا لوطك ءاليوطت ناك الإو
 ركل هّلِإ اذه لثم ىلع  هِدِهَعقيئاوم تّماد ٌؤرما نإ

 قيثاوم تماد" :هلوق يهو ءةفصب "ميركل" هلوق وهو ءهربحو أرما نيب لصفلا لوطل تيبلا اذه يف "هنإ" ريركتف
 اوُفْحَت ْنِإَوظ :ىلاعت هلوق ف وفغلاب رمألا راركت نإف :اورفغتو اوحفصتو اوفعت نإو ."اذه لثم ىلع هدهع
 : .رمألا اذه لاغتما ىلع ثحلل ديكأتلاو وفعلا يف بيغرتلا ةدايزل /اوُرِفْعَتَو اوُحَفْصَتَو



 بانطإلا ماسقأ 1 ةاواسملاو بائطإلاو زاجيإلا

 .[4*:رئاكتلا] ]4 وُمَلْعَت فؤيمّلك هن ؛َنوُمَلْعَت فْوَس الك ىلاعت هلوق يف راذنإلا ديكأتكو

 ىنعم نيتطبترم نيتلمج نيب وأ «ةلمج ءازجأ نيب ظفل طسوت وهو «ضارتعالا :اهنمو

 :وحن ضرغل

 ٍناَمْجَرَت ىلإ يعمس تّجّوحأ دق  انهّتلبو نينا نإ
 .[ه/:لحنل] 4َنوُهَعْشَي اَمْهُمَلَو ُهَناَحْبُس ِتاَنَلا نب َنوُلَعْجَيَو :ىلاعت هلوق وحنو

 اطخلا نم هيلع متنأ ام نوملعت فوس يأ 4َنوُمَلَْت فرس :ىلاعت هلوق فيوختلاو راذنإلاف :َنوُمَلْعَت َفْوَساّلَك

 قوس ل َس :ىللاعت هلوقو ؛ايندلا يف كامهنالا نع رجزلاو عورلل هلبق "الك" ةملكو «رشحملا لاوهأ متنياع اذإ

 نوملعت فْوَس الك :ىلاعت هلوق يف راذنإلاو عورلا ديكأتك لاق ول اذه ىلعف .راذنإلاو عورلل ديكأت «نوُملعَ

 وأ ان اذيكات وأ ”لاوذالا اناث اةياقلا"ناوكت نب" ا: وعم نيدظبت زف نينلمج ”تدسنأ ناكل 4ن اكان فارس الك مث

 ميحلاو ءاتلا حتفب "نامجرت ىلإ" «ةنسلا هذه يضح.هلقثل :لإ يعمس تجوحأ .ضرغل اهيلع ةفوطعم وأ ءاهنم الدب

 توصب رسفي نم انهه هب دارملا نكل «ةغلب ةغل رسفي نم لصألا يف وهو «ءاتلا حتفو ؛ميحلا مضب اضيأ لاقيو
 بطاخملل ءاعدلا ضرغل ؛ةلمج ءازجأ نيب ضارتغا "اهتغلبو" :هلوقف .لاقي ام عمسيل ؛لوألا توصلا نم رهحجأ

 .ضارتعالا واو هيف واولاو «ةنس نينامث هغولبو هرمع لوطب
 هخيبسأ يأ ر دقه لعفب ردم 'بوطنم هنأل ؛ةطرتعم ةلمج 4 ُهَئاَحْبْسإم :ىلاعت .هلوقف :َدوُهَتْشَي اَم مُهْلَوُهَناَحْبْس

 عم ءدنسملاو هيلإدنسملا عومجم ةدحاولا ةلمجلاب دارملا نأل ؛ةدحاو ٍةلمج ءازجأ نيب تعقو اضيأ ّيهو ءاحيبست

 .طقف دنسملاو هيلإدنسملا عومجم ال ءفطعلاب ولو تالضفلاو تاقلعتملا

 هيلع فوطعملاك تاقلعتملا نم اضيأ ه(ِتاَنَبْل بط :ىلاعت هلوق ىلع افوطعم هنوكل ؛؟َنوُهَتْشَي ام ْحُهَلَو» :ىلاعت هلوقف

 «ماقملل ةبسانملا ةياغ ف وهو (ىلاعت هلل هيزنتلا انهه ضارتعالا ةدئافو .نيفطاعتملا نيذه نيب ةعقاو ةضرتعملا ةلمجلاو

 ىلاعت هيزنت نايبف ,مهسفنأل نينبلا ةبسنو «ىلاعت هيلإ تانبلا ةبسن يف مهتعانش نايب مالكلا اذه نم دوصقملا نأل
 .ةبسنلا هذه يف ةعانشلا هب دادزت ؛مالكلا ءانثأ يف هل اوتبثأ امع هدعبو

 بحول بحمل اذاكر تح هون :ىلاعت هلوق نيعم نيتلصتملا نيتلمجلا نيب ضارتعالا لاثمو

 :نيتلمج نيب ضارتعا «نيِرمَطَتُمْلا ُ بحبو َناَوَتل ُبِحْيل نإ ا :ىلاعت هلوق نإف 4ك ُثْرَح ْمُكْواَسِن َنيِرهطممْلا
 ناتلصتم امهو «كل تح ْمُكْواَسن :ىلاعت هلوق :امهتيناثو «٠ هلا مُكََمَأ ْثيَح ْنِم هون :ىلاعت هلوق امهادحإ

 «لامجإلا نم هيف امل ها مكرم تح ْنِمَنُه وتد :ىلاعت هلوقل نايب (دكل ٌتوَح ْمُكٌواَسِنإ :ىلاعت هلوق نأل ؛نيعم

 كل ٌتْرَح ْحُكْؤاَسِنإل :هلوقب ثرحلا عضوم هنأب نيبف ءمهبم هنم نفايتإب رمأ يذلا ناكملا نإف



 بانطإلا ماسقأ . ةاواسملاو بائطإلاو زاجيإلا

 لوق يف ةغلابماك هنودب ئعملا متي ءاضرغ ديفي امم مالكلا متح وهو لاغيإلا :اهنمو

 :ءاسنخلا

 1 هيدا قول ناكر. هيئادُفلا تأت ارحم :نإو

 امإ وهو امل اديكأت اهانعم ىلع لمتشت ىرحأب ةلمجلا بيقعت وهو لييذتلا :اهنمو
 :لاعت هلوقك ,هلبق امع هئانغتساو ءهانعم لالقتسال ؛لثملا ىرجم ايراجح نوكي نأ نابرض لييذتلا

 راج ريغ نوكي نأ امإو «[+٠:ءرسإلا4اقوُهَر ناك َلِطاَْل نإ ُلِطابْل َقَمَرَوَقَحْلا ءاَجل
 ْلَهَو اوُرفك اَمب ْمَهاَنْيَرَج َكِلَذإ :ىلاعت هلوقك هلبق امع هئانغتسا مدعل ؛لثملا ىرجم

 مالكلا متخ :حالطصالا يفو ءاهيف دعبأ تح اهيف ريسلا عرسأ اذإ "دلبلا يف لغوأ" نم لصألا يف وهو :لاغيإلا

 لصأ متي :لب «هيلع عملا لصأ فقوتيال اضرغ ديفي .«ةلم وأ ناك ادرفم ظفلب يأ ام. هريغ وأ ارعش ناك ءاوس

 اذهف «عفترم لبج يأ :ملع .هب نيدتعملا فيكف «يلاعملا ىلإ سانلل ةادحلا يدتقتل يأ :متأتل .هنودب دارملا ىعملا

 يف تاسوسحملا رهظأ وه يذلا عفترملا لبجلاب هقاحلاإب هب ةادهلا ءادتقا ققحت ٍيعأ .دوصقملا لصأب فاو ردقلا

 دوجوب ملعلا فصو نأل ؛ةغلابملل "ران" «ملعلا كلذ سأر يف يأ "هسأر يف" :اهوقب ملعلا فصوف هب ءادتهالا
 .هب ءادتهالاب حودمملا هبشملا ىلإ ةغلابملا رجنتف ءكلذك سيل ام هب ءادتهالا يف هروهظ يف غلبأ .هسأر ىلع ران

 بقع ةلمنملا لعج يأ ىرخأب ةلمجلا بيقعت :حالطصالا فو ؛ءيشلل اليذ ءيشلا لعح لصألا يف وهو :لييذتلا
 دارملاو .ةبقعملا ىلوألا يعم ىلع اهب بقعملا ةيناثلا ةلمحجلا كلت لمتشت يأ اهانعم ىلع لمتشت“ ىرخأ ةلمج

 «ةقباطملاب ىلوألا عم سفن ديفت امفأ ال «ةدايزلا عم ولو ىلوألا نم دوصقملا وه امل اتدافإ اهانعم ىلع اهلامتشاب

 دصقي نأب :لثملا ىرجم .ىلوألل ةيناثلا ةلمحلا كلتب ةيوقتلاو ديكأتلا دصقل يأ اهل اديكأت اراركت كلذ ناك الإو
 .هلبق امع الصفنم نوكي يلك مكح امي ليذملا ةيناثلا ةلمجلاب

 هلامعتسا لضأ نع لقن «مات مالك نع ةرابع لثملا نأل ؛لثملاب اقتحلم فصولا اذه يف نوكيف :هلبق امع هئانغتساو

 َقَهَرَوط مالسإلا يأ 4ُنَحْلا َءاَجإ' :لاعت هلؤقك لالقتسالا لثملا نأشف لوألا لامعتسالا لاح هبشي ام لكل
 قوه" وهو" «لوألا عملا ةئّمتم اهنوك عم“ ةلمدلا هذهف '4اقوُمَر َناَك َلِطاَبلا َنإإل رفكلا لاز يأ «ٌلِطاَبْل
 «ىلوألا ىلع هانعم فقوتي ال ءيلك مكح امي دصق دق امل اديكأت تناك اذهلو «هباهذو هلالحمضا يأ "لطابلا

 مدعل ؛دارملا ةدافإب لقتسي ال نأب :لثملا ىرجم راج ريغ .لييذتلا نم برضلا اذه مسا لوقلا اذه ىلع قدصف

 ام ْمِهاَنْيَرَج َكِلَذِإ :ىلاعت هلوقك «لالقتسالا لثما فصو نوكل ؛لثملا ىرحب ايراج نوكي الف «هلبق امع هئانغتسا

 - ركذ يذلا صوصخنملا ءازجلا كلذ يزاحن لهو :نعملا لعجي نأ ليوأت ىلع اذهو «َروُفَكْلا اَلِإ يِزاَجُن ل َهَواوُرْفَك



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ 15 ةمتاخلا

 نا ] روفكلا الإ يِزاَجُن

 00د ول وهو يرحل : :اهنمو
 ماهيإلا كلذ يأ

 : يمهت ةمي دِدو عيبّرلا ٌبوَّص اهدِسفُم َريغ كَرايو* قس

 ىَلَع ماَعطلا َنوُمِهطْيَوإل :وحن انسح نيعملا ديزت ةلضفب ئتؤي نأ وهو ليمكتلا :اهنمو

 .مركلا ف غلبأ كلذو «هبح عم يأ 71 :رهدلا] © ِهّيَح

 ةمتاخلا

 رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ يف

 0 ىلع مالكلا جارخإ ىمسي يب دعاوقلا نم مدقت ام بسح ىلع مالكلا داريإ

 :ىلاعت هلوق وهو «هلبق ام اقلعتم نوكي ذئنيح هنأل ؛روفكلا الإ نيتنحلا ليدبتو مرعلا ليس لاسرإ وهو «لبق نم -

 لعجي نأ ىلع لَّوأ ولو .لالقتسالا يف لثملا ىرحب ايراج نوكي الف (ِمِيَتَِْمُهاَنَدَبَو معلا ليس مهل الَسْرأَف
 .هلبق ام ىلع ذئنيح دارملا فقوت مدعل ؛لثملا ىرحب ىرج «روفكلا الإ باقعلا قلطم بقاعن لهو :ىيعملا

 .عيبرلا يف هعوقوو «رطملا لوزن يأ "عيبرلا بوص" وهو "ىقس" لعاف نم مدقم لاح :اهدسنفم ريغ
 ليست يأ :يمق .اعوبسأ غلب ام هرثكأو «ليللاو راهنلا ثلث غلب ام هلقأو «لسرتسملا رطملا لادلا رسكب :ةميدو

 نأ مهولا يف عقي نأ نكمأ ءاهداسفو رايدلا بارخ ىلإ هماودب يدؤي دق رطملا ناك املف «لاس اذإ ءاملا ىمه نم

 مهوتلا كلذل اعفد ؛"اهدسفم ريغ" :هلوقب ىتأف «رايدلا داسف ىلع ءاعد كلذ

 وأ لوعفملاك مالك نكر الو ؛ةلقتسم ةلمجب سيل ام يأ :ةلضفب .دوصقملا فالح مهوي ال مالك يف :ىتؤي نأ

 ءهبح عم يأ دّبُح ىَلَع ماَعْطلا َنوُمِعْطْيَوإل :وحن مالكلا هل قوسملا ضرغلا يف :انسح .كلذ وحن وأ رورجما
 ناك ولو ماعطلا ماعطإ درحب نم مومذملا لخبلا نع هزنتلاو «مركلا يف غلبأ كلذو «ةجاحلا نع يشانلا هئاهتشاو

 ضرغلا وه يذلا مركلاب راربألا حدم يف ديزت هّبْح ىلَعإ» :ىلاعت هلوق وهو ءانهه ةلضفلا ةدايزف .اضيأ امرك
 لعجو «ميمتتلاب مسقلا اذه ىمس مهضعبو .اهفودب متي حدملا لصأ ناك نإو «ةغلابمو ءانسح مالكلا هل قوسم

 ليمكتلا ذإ ؛لهس رمألاو ءهنع دوصقملا فالخ عفدب عملا هليمكتل ؛هلبق روكذملا سارتحالا سفن ليمكتلا

 .ةغل دحاو ءيش ميمتتلاو



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ مه ةهتاخلا

 مالكلا درويو ءرهاظلا ىضتقم نع لودعلا لاوحألا يضتقت دقو .رهاظلا ىضتقم

 .ةصوصخم عاونأ يف هفالخ ىلع
 بجوم ىلع هيرج مدعل ؛امب لهاجلا ةلزنم اهمزال وأ ربخلا ةدئافب ملاعلا ليزنت :اهنم
 .كوبأ اذه :هابأ يذؤي نمل كلوقك «لهاجلا ىلإ ىقلي امك ربخلا هيلإ ىقليف .هملع

 «راكنإلا تامالع نم ءيش هيلع حال اذإ ركنملا ةلزنم ركنملا ريغ ليزنت :اهنمو

 هداريإ ىلع ملكتملل لماحلا رمألا نع ةرابع رم امك لاحلا نإف لاحلا رهاظ ىضتقم ىلع يأ :رهاظلا ىضتقم

 دقو .لاخلا رهاظ ٍدئئيح ىمسيو «عقاولا يف اتباث اققحم ارمأ نوكي دق رمألا كلذو ؛ةصوصخم ةروص ىلع مالكلا

 يلا دعاوقلا ىلع مالكلا داريإف .لاحلا رهاظ فالح نوكيف «هريغ ةلزنم ءيش ليزنتك ملكتملا هربتعي ارمأ نوكي

 نأ ريغ نم عقاولا يف اتباث ذئتيح يعادلا رمألا نوكل ؛لاحلا رهاظ ىضتقم ىلع مالكلا جارخإ ىمسي تمدقت

 لاوحألا يضتقت دقو" :لاق امك هفالخ ىلإ لدعي دق نكل «مالكلا يف لصألا وهو هريغك ءيش ليزنت همث نوكي

 ىلع داريإلا ىمسيو :مالكلا درويو ."ةصوصخم عاونأ يف هفالخخ ىلع مالكلا درويو ءرهاظلا ىضتقم نع لودعلا
 .لاحلا رهاظ ىضتقم فالح ىلع مالكلا جارخإ هجولا اذه

 .ةدئافلا كلتب املاع ملكتملا نوك وه يذلا ربخلا هنمضت يذلا مكحلا يهو ربخلا ةدئافف :اهمزال وأ ربخلا ةدئافب

 مدعل ؛اهي لهاجلا ةلزنم ةدئافلاب حلاعلا لزني نأ نيعملاو «ملعلا كلذ بسحب لمعلا وه يذلا :هملع بجوم ىلع

 هملع بجوم ىلع هيرج مدعل ؛هب لهاجلا ةلزنم ةدئافلا مزالب ملاعلا لزني وأ «ةدئافلاب هملع بجوم ىلع هيرج

 مزال معي ام ذئنيح ةدئافلاب ذارملا نكل «ةدئافلا ىلإ عجار "امي لهاا ةلزنم" :هلوق يف ريمضلاف «ةدئافلا مزالب

 ءاضيأ ةدئاف هنوكل ؛ةدئافلا

 هيلإ ربخلا ءاقلإ نكي مل ؛ليزنتلا اذه نكي مل ولو «لهاجلا ىلإ ىقلي امك ليزنتلا اذه ببسب :خلإ ربخلا هيلإ ىقليف
 امل هنإف :كوبأ اذه .هيلإ ربخلا ءاقلإ ءالقعلا نأش نم سيل ءاهمزال وأ ةدئافلا نم ربخلاب دصقي ام. ملاعلا نأل ؛اقئال

 وه هنأ ىلع اهيبنت ؛لهاجلل ىقلي امك ربخلا هيلإ يقلأو «هابأ هنوكب لهاجلا ةلزنم لزن «هوبأ هنأب هملع عم هابأ ىذآ

 هنوك ملكتملا امي معزي يلا :راكنإلا تامالع .لهاجلا نم الإ روصتي ال ءاذيإلا اذه نأ ىلإ ءاميإو ءءاوس لهاجلاو

 "هحمر اضراع قيقش ءاج" :وحن ركنملل دكؤي امك ابوحو مالكلا هل دكؤيف «ةقيقحلا يف كلذك سيل هنأ عم اركنم

 هذه ىلع هئيجمف ؛برحلل ائيهتم سيل نم ةداع وه ام ىلع ءادعألا ةهج يف هضرع نوكي ثيحب هحنرل اعضاو يأ
 ال هنأ عم ركنملا ةلزنم راكنإلل ةمالعلا هذه ببسب لزنف «هل موصخلا همع نب يف حمر ال هنأ هداقتعا ةمالع ةئيهلا

 .ركنملاك ديكأتلا هجو ىلع "حامر مهيف كمع نب نإ" :هلوقب بطوحو ءاحامر همع نب نم هئادعأ يف نأ ركني



 ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ 45 ةمئاخلا

 :وحن هل دكؤيف

 هع ةجحشللع ىلإ ١ كو اضراَغ قبح َءاَج

 وأ ركنملا ليزنتو .بيرقل جرفلا نإ :جرفلا لوصح دعبتسملا لئاسلل كلوقكو
 .هكش وأ هراكنإ لاز «هلمأت اذإ ام دهاوشلا نم هعم ناك اذإ يلاخلا ةلزنم كاشلا

 .عفان بطلا :اهيف كشي وأ بطلا ةعفنم ركني نمل كلوقك

 ىَنأل :وحن لوصحلا قيقحت ىلع هيبنتلاك ضرغل عراضملا عضوم يضاملا عضو :اهنمو
 :ادغ يعم بهذت «مويلا هللا كافش نإ :وحن لؤافتلا وأ «[١:لحب]4ةوُلِجْعَتْسَتالَف هَل رم

 يف ةبيرغلا ةروصلا راضحتساك «ءضرغل يضاملا عضوم ؛عراضملا عضو يأ هسكعو
 :تواثأف يأ ٠ رطان] باكي ريدم حاَيولا َلَسْرَأ يِذَلاهئاَوِ» :ىلاعت هلوقك «لايخلا

 هيلإ ىقلملا مالكلا يف ىتؤي نأ يضتقي ناك نإو الئاس هنوك درحمف «"ماللا و نإ"ب ادكؤم :بيرقل جرفلا نإ

 .راكنإلا ةمالع هداعبتسا لعجو ءركنملا ةلزنم هليزنتل دحاولا ىلع ديكأتلا ةدايز نكل ديكأتب

 كلوقك «نهذلا يلاخ ىلإ ىقلي امك دكؤم ريغ ربخلا هيلإ ىقليف ؛نهذلا يلا ةبترم ىلإ لقتناو :هكش وأ هراكنإ لاز

 تناك امل اعفان بطلا نوك ىلع ةلادلا لئالدلا نإف «ديكأت ريغ نم "عفان بطلا" :اهيف كشي وأ بطلا ةعفنم ركني نمل

 ىلإ مالكلا يقلأو ؛مدعلاك اهعم كشلاو دوحجلا لعج ءهكش وأ هراكنإ لاز «كاشلا وأ ركنملا اهلمأت ول ثيحب ةرهاظ

 .نهذلا يلاخ ىلإ ىقلي امك دكؤم ريغ كاشلاو ركنملا

 ربعف «ةوُلِجْعَتْسَت الق هللا ٌْرمَأ ىَنأل :وحن عوقولا ققحتب رعشم يضاملا ظفل نإف :عراضملا عضوم يضاملا عضو
 لوسر نئمطيل ؛هلوصح ققحت ىلع اهيبنت ارظتنم هنوكل ؛عراضملا ةغيصب "هللا رمأ تأ" :رهاظلا ىضتقم ناكو يضاملاب

 هل لصح ؛هعوقوو هانمتم لوصح ىلع لدي ام عمم اذإ عماسلا نأل ؛كلذو «نميتلاو :لؤافتلاوأ .نونمؤملاو -

 ريبعتلاف ءادغ يعم بهذت «مويلا هللا كافش نإ :وحن لابقتسالا يف هلوصح ىلع لدي امم ربع اذإ لصحي مل ام رورسلا نم

 لؤافتلل ؛ظفللا يف ةيلابقتسا ةلمج ءازجلاو طرشلا نم لك نوكي نأ "اذإو نإ" ةملك ف لصألا ناك نإو انهه يضاملاب

 اهراضحتساب متهي ةيضام ةروص ةياكح ديرأ اذإ نعي :لايخلا يف .ءافشلا لوصحب هيلع رورسلا لوخدو بطاخملا نم

 0 «دهاشي نأ هنأش نم يذلا رضاحلا ىلع لادلا عراضملا ةغيصب اهنع ربع «ةبارغل

 "ريثتاف يأ عراضملاب ريبغتلاف كاباَحَس كييف حالا َلَسْرَأ يِذلهَناَو 7 :ىلاعت هلوقك «نوعماسلا اهدهاشيل ؛ةروصلا

 .ةرهاقلا ةرهابلا ىلاعت هتردق ىلع ةلادلا ةبيرغلا ةعيدبلا ةروصلا راضحتسال وه امنإ ؛:تراثأف يأ يضاملا عضوم



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ م ةمتاخلا

 4ع ِْمأْلا نم ريثك يف ْمُكْعيِطُي وَلا :وحن ةيضاملا تاقوألا يف رارمتسالا ةدافإو

 .مكتعاطإ ئلع رمتسا ول يأ [:تارحخا]
 .لامعألا حلاصل هللا كاده :وحن لؤافّتلاك ضرغل ءاشنإلا عضوم ربخلا عضو :اهنمو

 :كلوقك ابدأت رمألا ةروص نع زارتحالاو «كءاقل هللا نقزر :وحن ةبغرلا راهظإو

 .يرمأ يف يئالوم رظني
 َرَمَأ لقإ» :وحن ءيشلاب ةيانعلا راهظإك «ضرغل ربخلا عضوم ءاشنإلا عضو يأ هسكغو

 ةماقإو :لقي' مل [(:فارغأل] يِدِجْسَم ّلُك َدْنِع ْمُكَهوُحُو اوُميِقَأَو ٍطْسِقْلاَ يّبَر

 :ةالصلا رمأب ةيانع مكهوجو
1 

 يأ ٌءِيِرَب ين اوُدَهْشاَو هللا دِهْشَأ ين َلاقإل :وحن قباسلاب قحاللا ةازاوم نع يشاحملاو

 ٍف يأ كرما نم ريك يف ْمُكْعِطُي ولا :وحن ةيضاملا تاقوألا يف ايددجت ارارمتسا لعفلل ل رارمتسالا -

 لدع نكل «يضاملا ىلع اهوخخد "ول" ةملك يف لصألاف «ءالبو دهج يف متعقول يأ كْمّتَمَلإ عئاقولا نم ريثك
 بسحب هنوبوصتست ام لك يف مكتقفاومو ؛مكتعاطإ ىلع طّيرمتسا ول .رارمتسالا ةدافإ دصقل عراضملا ىلإ انهه

 نم ريثك يف ةنيرقب رارمتسالا كلذ ل هنم مكدارم وه امك ةرم دعب ٌةرمو ءتقو دعب اتقو ءىضم اميف مكيأر
 و ءالب ف متعقول رمألا

 حلاصل هللا كاده" :بطاخملل ءاعدلا ماقم يف كلوق وحن دارملا ئعملا عوقوب :ءاشنإلا عضوم ربخلا عضو

 رومألا نم اهدعو «لامعألا حلاصل ةيادحلا لوصح ىلع يضاملا ظفلب لءافتيل ؛"هدها مهللا" عضوم "لامعألا

 .ةيضام لاعفأب اهنع رابخإلا اهقح يلا ةعقاولا

 يقزرا مهللا" :لقي ملو يضاملاب ربعف "كءاقل هللا ئقزر" :وحن بولطملا عوقو ىلع صرحلاو :ةبغرلا راهظإو
 يف يالوم رظني" :ههجو كرمأ نع ىلوملا لوح اذإ :كلوقك .ءاقللا عوقو ىلع صرحلاو ةبغرلل اراهظإ "هءاقل
 هنأشب مامتهالاو :ءيشلاب ةيانعلا راهظإك .ءالعتسالاو رمألا ةروص نع زارتحالاو «بدأتلل "رظنا" ماقم "يرمأ
 ءرهاظلا ىضتقم وه امك طسقلا' ىلع افطع 4ِدِجْسَم ّلُك َدْنِع ْمُكَهوُجْو اوُمِِقََو طْسِقلاب ير َرمَأ لقط :وخ
 :لقي ملو «لوألا ظفل نع لدعف :ٌءِيِرَب يّنأ اَوُدَهْشاَو .ةزازغلاو فرشلل هنأشب تعي امم افوكل ؛اراهظإو
 نم ةءاربلا ىلع هللا داهشإ نإف «فالتخالا نم امهنيب امل هللا ةداهشب مقداهش ةازاوم نع ايشاحت ."مكدهشأو"

 :مهلاحب ةناهتساو مهنيدب نواه الإ وه امف (مهداهشإ امأو .تباث حيحص داهشإ كرشلا



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ 14 ةمئاخلا

 :هللا|ةداهشب مقداهش ةزاوم نع ايشاحت مكدهشأو لقي مل 4َنوُكِرْسُنامِم

 .[«+:هو] كتبي ناهز أ اعط وُفنَأِ :رحن ةيوسعلاو
 روضحلا مئاد ريمضلا عجرم نأ ءاعداك ,ضرغل راهظإلا ماقم يف ٌرامضإلا :اهنمو

 ' :رعاشلا لوقك نهذلا يف
 امَلَظلا عرادُم تحت َكتنَأو ِءاِمقرلا ةفاخٌم ّلاصولا ِتْبَأ

 /حلاتعا# مالقتير + زيمض لعافلا
 :وحن الوأ هيلإ هقوشتل ؛عماسلا سفن يف ريمضلا دعب ام نيكمتو «راهظإلا رهاظلا ىضتقمف

 .لمحتت اهتلمح ام سفنلا يه ١-
 .دحأ هللاوه -؟

 .بدؤملا ذيملت معن 1

 ََقتبْنلا» يأ رخل عضوملا يف انهه رمألا داريإف 4كم لبقتيْنَ هك َْأاَْطاوعفْأط :وحن هدضو لعفلا نيب :ةيوستلاو
 مهقافنإ لاح توافت مدع ىلع هيبنتلاو ءاهرك هنيبو اعوط قافنإلا نيب ةيوستلا ىلع ةلالدلل ؛اهرك وأ اعوط متقفنأ (دكنم

 هيف دجوي ال ماقم «راهظإلا ماقم.دارملاو :راهظإلا ماقم يف .ةيوستلل لمعتسي مالكلا اذه لثم يف رمألا نإف.«لبقتلا يفن ف

 داريإ نم فطلأ رابتعا ضورعو ضرغل الإ نوكي ال ماقلا اذه يف رمضملا داريإف .عحرملا مدقت نم رامضإلا يضتقي ام
 تبأ" ف يأ :ريمض لعافلا .هريغ ىلإ تفتلي ال ثيحب نهذلا يف روضحلا مئاد ريمضلا عجرم نأ ءاعداك «هيف رهظملا

 ؛رامضإلا ىلإ هنع لدع نكل «عجرملا مدقت مدعل ؛هماقم ماقملا نوكل ؛راهظإلا رهاظلا ىضتقمف «عجرم هل مدقتي مل "تتأو

 .هريغ ىلإ تفتلم ريغ نهذلا نوكو «روضحلا مئاد عجرملا نوك ءاعدا ديفيل
 هدعب هيلع دري ام رظتنا هيلإ وه عجري ام قبس مدعل ؛ئعم ريمضلا نم مهفي مل اذإ عماسلا نإف :الوأ هيلإ هقوشعل

 دعب لصح امل لبقأ نوكت سفنلا نأل ؛اهيف عقوأو سفنلا ف نكمأ ناك قوشتلاو راظتنالا دعب ءاج اذإف «هيلإ قوشتو

 راهظإلا وه ةلثمألا هذه ف رهاظلا ىضتقمف :اهتلمح ام سفنلا يه .بعتو قوش الب لصح ام راظتنالاو ,قوشتلا

 ناكم "وه" ريمضو «لوألا يف ةصقلا ناكم "يه" ريمض دروأو هنع لدع نكل ؛عجرملا مدقت مدعل ؛رامضإلا نود
 امل ريمضلاب عماسلا أيهتيل ؛ذيملتلا معن يأ ثلاثلا يف رهاظلا مسالا ناكم "معن" يف رتتسملا ريمضلاو «يناثلا يف نأشلا

 .قوشتلاو راظتنالا دعبأ ادراو هنوكل ؛نكمت لضف هيلع درو اذإ هسفن يف نكمتيف «هيلإ قوشتيو هدعب دري



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ 04 ةهتاخلا

 كلوقك «لاثتمالا يعاد ةيوقتك ءضرغل رامضإلا ماقم يف راهظإلا يأ هسكعو
 .اذكب كرمأي كديس :كدبعل

 ةلاح ىلإ ةبيغلا وأ «باطخلا وأ ؛ملكتلا ةلاح نم مالكلا رعب تافتلالا :اهنمو

 .كلذ نم ىرخأ

 4 نوُعَجْرُ هيلو ينرطق يذلا ُدبْعَأ ال يل امو :وحن باطخلا ىلإ ملكتلا نم لقنلاف
 اا

 ."عجرأ يأ [؟؟:سي]

 .[٠.2:رثوكلا] (رَحْناَو َكَبَرِل لصف َرَئْوكْلا َكانيَطْعَأ نإ :وحن ةبيغلا ىلإ ملكتلا نمو
 :رعاشلا لوقك ملكتلا ىلإ باطخلا نمو

 يِلَذَق ىلَع ُبيِغَمْلا َطَقَس دقو 2لاَمَحلا تابَرَّلصَو ْبُلطنأ
 :وحن خيبوتلاك ءضرغل هريغ قاسم مولعملا قوس وهو فراعلا لهاجت :اهنمو

 ءيح نكل «ملكتلا ماقم ماقملا نوكل ؛اذكب كرمآ انأ يأ رامضإلا انهه رهاظلا ىضتقم نإف :اذكب كرمأي كديس

 نأب :كلذ نم ناقل لاثتما ىلع روماملا يعاد ةوق ىلع ةلالدلا لجأل ؛هيلإ رمألا دنسأو ءديسلا ظفلب هناكم

 كلذ مدع يضتقي لاحلا رهاظ نأ عم ىرخألا ىلإ اهنم لدعي مث «ةثالثلا هذه نم ةدحاو ىلع الوأ مالكلا قاسي

 .لاحلا رهاظ ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ عاونأ نم هدع حصي مل الإو «لودعلا

 «دحاو قسن ىلع ايراح مالكلا نوكيل ؛عجرأ يأ ملكتلا قيرط ىلع مالكلا ءارحإ رهاظلا ىضتقمف :دْبْعَأ ال َيِ اَمَو

 .رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع باطلا ىلإ ملكتلا نم القن ناكف (َنوُعَجْرُ لوط :لاقو «باطخلا ىلإ هنع لدع نكل

 مكاَيَطْعأ انإإ» :ىلاعت هلوق نوكل ؛انل ّلّصف يأ ملكتلا ىلع مالكلا ءارحإ اضيأ انهه رهاظلا ىضتقمو :َكّبَرِللَّصَف
 .ةبيغلا ليبق نم رهاظلا مسالا نأل ؛ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا 4َكّبَرلإَ» :ىلاعت هلوق ىلإ لقنلاف ءاملكت

 اذه ناك ول هنإف «ةدئافل يأ ضرغل مولعم ريغ هنأ ىلع هلصأ رابتعاب لدي امم. هنع ربعي نأب :هريغ قاسم مولعملا قوس

 تنب ىليلل [روكذملا]لوق وحن عقو دق رمأ ىلع ربيعتلاو :خيبوتلاك .بابلا اذه نم نكي مل ةدئافو ةتكن ريغ نم
 ام ركب رايد يف رهف وهو :روباخلا رجش ايأ :ةيواعم نب ديزي هلتق ناك دقو ؛فيرط نب ديلولا اهيخأ ةيئرم ف فيرط
 «راكنإلاو بجعتلل انهه ماهفتسالاف «كقاروأل اجرخم يأ ؟اقروم كنوك لاح يف كل تبث ءيش ّيأ يأ :اقروم كل

 - ىلع عزجت مل رحشلا نأ ملعت يهف ؛"فيرط نبا ىلع عزجت مل كنأك" ."كل" يف فاكلا نم لاح "اقرومو"



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ ل ةمئاخلا

 فيرط نبا ىَلَع عّرجت مل َكْنأك اقروُم َكَلاَم روُباَحْلا َرَحَش اي

 ام ريغب :لئاسلا وأ «هبقرتي ام ريغب بطاحملا ىقلت وهو :ميكحلا بولسأ :اهنمو

 «دصقلاب ىلوألا هنأ ىلع اهيبنت ؛هبلطي

 دقو ءجاجحلل يرثعبقلا لوقك «هلئاق دارم فالخ ىلع مالكلا لمحب نوكي لوألاف

 «بهشألاو «مهدألا ىلع لمحي ريمألا لثم مهدألا ىلع كنلمحأل :هلوقب هدعوت

 نأ نم ريخ اديدح نوكي نأل :يرثعبقلا لاقف ؟ديدحلا تدرأ :جاجحلا هل لاقف

 امهلمحو ءصوصخملا ندعملا ديدحلابو «ديقلا مهدألا ب جاجحلا دارأ ءاديلب نوكي

 .اديلب سيل يذلا مهدألا سرفلا ىلع يرثعبقلا

 نم هيفو «هقاريإ ىلع رجشلا خيبوتل ؛كشلا ىلع لادلا "نأك" ظفل تلمعتساف ؛تلهاجت اهنكل ءفيرط نبا -

 .ىفخي ال ام عزجلا بوجو يف ةغلابملا

 ريغب لئاسلا ملكتملا ىقلت وأ «ملكتملا نم بطاخملا كلذ هبقرتي ام ريغب بطاخملا هتهجاومو ملكتملا يأ :ىقلت وهو

 الو «لوألا ف بطاخملا هبقرتي. ال يذلا ريغلا كلذ-نأ ىلع اهيبنت يأ :ىلوألا هنأ ىلع اهيبنت .هلأسيو هبلطي ام

 لمح ببسب يأ :مالكلا لمحب .بلطيو بقرتي ام نود «داريو دصقي نأب ىلوألا وه يناثلا ف لئاسلا هبلطي
 .بطاخملا كلذ وه يذلا هلئاق دارم فالخ ىلع بطاخملا مالك ملكتملا

 عم ناتسب ف اسلاج ناك يرثعبقلا نإ" :ليق ام ىلع لوقلا اذه ئرثعبقلا جاجحلا دعوت هجوو :هلوقب هدعوت دقو

 .ههجو دوس مهللا :يرثعبقلا لاقف .جاجحلا مهضعب ركذف ءرضخألا بنعلا يأ مرصحلا نمز يف هناوخإ نم ةعامج
 مرصخلا بنعلا تدرأ نكلو ؛معن :لاقف ؟كلذ تلق ثنأ :هل لاقف «جاجحلا كلذ غلبف .همد نم ئقساو هقنع عطقاو

 هايإ ادعوتم لوقلا اذه :جاجحلا هل لاقف نم ذحتملا رمخلا همدبو هفطق هقنع عطقبو «هءاوتسا ههجو ديوستب دارملا نأب

 نأل :يرئعبقلا لاقف ؟ديدحلا تدرأ «كليو :جاجحلا هل لاقف ءبهشألاو :مهدألا ىلع لمي ريمألا لثم :يرثعبقلا لاقف

 فالح ىلع همالك لمحو ؛هبقرتي ام ريغب لوقلا اذنه جاجحلا يرثعبقلا ىقلتف ءاديلب نوكي نأ نم ريخ اديدح نوكي
 ىلع "مهدألا" يأ يرثعبقلا امهلمحو «"فورغملاو صوصحملا ندعملا" ديدحلابو ؛"ديقلا" مهدألاب جاجحلا دارأ ذإ ؛هدارم
 "ديدحلاو" ءهضايب بلغ يذلا سرفلا وهو ههيلإ بهشألا مضب لمحلا كلذ دكأو «هداوس بلغ يذلا مهدألا سرفلا
 اذه ىلع مالكلا لمح نأ ىلع اهيبنت ؛اديلب سيل يذلا مهدألا سرفلا ىلع الومحم عومخا ناكف «ةدحلا يذ سرفلا ىلع

 .جاجحلا لثم ريمألا هدصقي نأب ىلوألا وه نعملا



 ىضنقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ 4 ةمتاخلا

 :ىلاعت هلوق ف امك لئاسلا ةلاحل بسانم ءرخآ لاؤس ةلزنم لاؤسلا ليزنتب نوكي :يناثلاو

 هكُك بلا ةباحصلا ضعب لأس «[+ه:ةزقب] 4ّيَحْلاَو الل يقاوم يهل للا نع َكتولْسم

 ءاجف ءأدب امك دوعي تح صقانتي مث ءاردب ريصي يح ديازتي مث ءاقيقد ودبي ؟لالفا لاب ام

 فاللتخالا ببسس نع مهلاؤس لزنف «لئاسلل مهأ امنأل ؛كلذ ىلع ةبترتملا ةمكحلا نع باوبلا

 ش .هتمكح نع لاّؤسلا ةلزنم

 بياغتك هيلع هظفل قالطإ يف رخآلا ىلع نيئيشلا دحأ حيجرت وهو بيلغتلا :اهنمو
 نيهاشتملا و أ نيبحاصتملا

 ناوبألا هنمو [1:عرحتلا] (َنيِتِاَْلا نم تناكو» :ىلاعت هلوق يف ثنؤملا ىلع ركذملا
 «سمشلا يأ نيرمقلا :وحن امهريغ ىلع فخألاو ,ركذملا بيلغتكو .مألاو بألل

 كل درق 4 2126م 016: 6 2 هداف مق كك هك ناك واو 02102 4 46 .رمعو ءركب يبأ يأ :نيرمعلاو .رمقلاو

 هلوق ف امك «هنع لاؤسلاب مهألاو ىلوألا وه «هلاخل بسانملا رخآلا لاوسلا كلذ نأ ىلع اهيبنت :رخآ لاؤس ةلزسم

 فالتخا ببس نع لاؤس هرهاظب اذهف :؟لالحلا لاب ام .#ّجَحْلاَو سائل ُتيِقاَوَم َيِملَُِلَِأْلا نع َكَنوَْسي» :ىلاعت
 ىلع ةبترتملا ةمكحلا نع 4ِّجَحْلاَو ِساَّنلل ُتيِتاَوَم َيِم لقط :ىلاعت هلوقب باوجلا ءاجف «هناصقنو رونلا ةدايز يف رمقلا

 «جحلا تقو امي نوفرعيو ءمهرومأ امب نوتقوي «سانلل ملاعم فالتخالا كلذ بسحب ةلهألا نأ يهو «فالتخالا كلذ

 مهل قلعتي ال ذإ ؛لئاسلل مهأ اهنع باوجلا ءاج يلا ةمكحلا كلت يأ اهنأل ؛فالتحالا كلذل ببسلا ناي اوباجي ملو

 قيلألاو لاؤسلاب ىلوألا هنوكل :هتمكح نع لاؤسلا ةلزنم .ةلوهسب دحأ لك هيلع علطي الو ءضرغ ببسلاب
 ىلع بلغملا ظفل قالطإ يف يأ :هيلع هظفل قالطإ يف .ببسلا نايبب ال ةمكحلا نايبب بيجأ كلذلف «لاحلاب

 .اعيمج امهيلع ظفللا قلطي مث مسالا يف هعم اقفتم رخآلا لعجي نأب هيلع بلغملا رخآلا

 عمجلا وهو ءطقف روكذلل عوضوملا ظفللا قلطأو ثنوملا ىلع ركذملا انهه بلغ هنإف :َنيِتاَقْلا نم ْتَناَكَو
 الإ "مألاو بألل ناوبألا" ثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت نمو يأ :هنمو .اعيمج ثانإلاو روكذلا ىلع نونلاو ءايلاب

 .ظفللا رهوجو ةداملا ةهج نم انههو «ةغيصلاو ةئيحلا ةهج نم قبس اميف رهاظلا ةفلاخم نأ
 ىلع فحألا بلغي نأ بيلغتلا اذه ف لصألاف «رابتعالا اذهب ةينثت بلغملا لعجو :فخألاو ركذملا بيلغتكو

 «سمشلا يأ "نيرمقلا" :وحن يفف ءفحخأ ثنوملا ناك نإو ثنؤملا ىلع بلغيف ءاركذم ريغلا نوكي نأ الإ «هريغ

 يبأ يأ "نيرمعلاو" :وحن يفو ءفحأ هطسو نوكسل سمشلا ظفل ناك نإو اركذم هنوكل ؛رمقلا بلغ رمقلاو

 .رمع ظفل ةفخل ؛ُذ ركب يبأ ىلع رمع بلغ ءرمعو ركب



 ىضتقملا فالخ ىلع مالكلا جارخإ 1 ةمتاخلا

 وأ اًنتَيْرَف ْنِم َكَعَم اوُنَمآ َنيِذْلاَو ُبِيَعس اي َكّنَجِرْحنلا :وحن هريغ ىلع بطاخملاو

 نكل «اكلع هنود بيعشب نمآ نم وه 4َنبَلِم يف نٌدوُعتلْرأج :ىلاعت هلوق يف ةقيقح بطاحملاف :اَملم يف َنُدوُعَل وَ

 يأ اهيف نكي مل :كع هنأ عم عيمجلا ىلإ فصولا اذه بسنو «هُكاَنِتْلِم يف َنُدوُعَتلاظ يف بيلغتلا مكحب بيعش لخدأ

 .قافتالاب اهدعبو ةثعبلا لبق رفكلا نع نوموصعم ءايبنألاو ءرفكلا مهتلم نأل ؛اهيلإ دوعي يح مهتلم يف
 دروأو «مهريغ ىلع ءالقعلا بلغف «ءالقعلا ريغو ءالقعلا نم عناصلا هب ملعي امل مسا ملاعلا ذإ :َنيِمَلاَعْلا َبَر

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو اذهو «مهفاصوأو ءالقعلاب ةصتحملا نونلاو ءايلاب عمجلا ةغيصب



 هفيرعت ١ نايبلا ملع

 نايبلا ملع
 .ةيانكلاو «زاجملاو ةهيشتلا نع هيف ثحبي ملع :نايبلا

 هب فرعي ملع هنأ نايبلا فيرعت يف روهشملا نأ :ماقملا ليصفت :لإ اضيأ نايبلا اوفّرع دقو :ةيشاحلا يف لاق :نايبلا

 فيرعتلا يف ذوأملا ملعلاب دارملا نأ رهاظلا ناك املو هيلع ةلالدلا حوضو يف ةفلتخم قرطب دحاولا نيعملا داريإ

 ءدعاوقلا ملعلا لدب فيرعتلا اذه يف فنصملا دروأ .اهفايب بابلا اذه يف دصق يلا امنأل ؛لوصألاو دعاوقلا

 ىلع ةلالدلا حوضو يف ةفلتخم بيكارتو «قرطب دحاولا عملا داريإ امب فرعي دعاوق نايبلا نأ فيرعتلا لصاحف

 نم قرطلا كلت تناك ءاوس ءحضوأ اهضعبو «هيلع ةلالدلا حضاو قرطلا ضعب نوكي نأب دحاولا ىيعملا كلذ

 الثم ديز فصو يف لاقي نأ هيبشتلا نم قرطب دحاولا يعمل داريإ لاثمف .ةيانكلا وأ ءزاجملا وأ «هيبشتلا ليبق

 لوألا نأل ؛هيبشتلا نم حوضولا ةفلتخم بيكارت هذهف ءرحب ديزو ءرحبلاك ديزو ءاخسلا يف رحبلاك ديز :مركلاب
 حيرصتل ؛ثلاثلا نم حضوأ يناثلاو «هيبشتلا ةادأو هبشلا هجوب هيف حيرصتلا دوجول ؛ثلاثلاو يناثلا نم حضوأ اهنم

 .حوضولا يف لكلا نود وهف ءاعم ةادألاو هجولا هيف فذح هنإف «ثلاثلا فالخب هيف ةادألا

 عيمج ماعنألاب ديز ملع" و ,"رادلا يف ارحب تيأر" :اضيأ مركلاب هفصو يف لاقي نأ ةراعتسالا قرطب هداريإ لاثمو

 اهافخأو «لوألا اهحضوأف «ةراعتسالا نم حوضولا ةفلتخم قرط هذهف «"اهجاومأ مطالتت ديز ةّجل"و ,"مانألا

 ديز" :اضيأ مركلاب هفصو يف ةيانكلا باب يف حوضولا ةفلتخملا قرطلاب هداريإ لاثمو .نيب نيب ريخألاو ءطسوألا
 قيرط ىلع دوجلاب ديز فصو ديفت بيكارتلا هذهف :"دامرلا ريثك ديز"و "بلكلا نابج ديز"و "ليصفلا لوزهم

 نم هبساني امب عم لك داريإ امي فرعي يلا دعاوقلاف .اهحضوأ اهنم ريخألاو ءاحوضو ةفلتخم يهو «ةيانكلا
 نوك ىلع المتشم فيرعتلا اذه ناك امل مث .نايبلا يه ئيعملا كلذ ىلع ةلادلا حوضو يف ةفلتخملا بيكارتلا

 ام اهنمو ؛فالتحالا كلذ لبقي ام اهنم لب ؛حوضولايف فلتخت ةلالد لك سيلو ,حوضولا يف ةفلتخم بيكارتلا
 هنأ عم نايبلا كلذو .فالتخالا كلذ يف يرجي ام نيعي ملو «ةلالدلا ماسقأ نيبي ملام فيرعتلا اذه مهفي مل «لبقيال

 «باتكلا يف فيرعتلا اذه فنصملا ركذي مل اذلف «نييدتبملا ةذمالتلا ىلع همهف رسعتي ليوطتلا ةدايز ىلإ يضفي

 «زاحجلاو «هيبشتلا نع هيف ثحبي ملع هنأ :نايبلا فيرعت يف لاقي نأ وهو :مهماهفأ ىلإ برقألا وه ام راتحاو
 .ةيشاحلا يف امل حيضوت هلك اذهو ؛ثحابملا هذه ليصفتب لغتشي مث «ةيانكلاو

 هيلع ةلالدلا حوضو يف ةفلتخم قرطب دحاولا ىععملا داريإ امب فرعي دعاوق هنأب اضيأ نايبلا اوفّرع دقو :نايبلا

 نع هيف ثحبي ملع نايبلا ملع" :لاقي نأ برقألاو .ةيانكلاو ءزاحجاو «هيبشتلا تارابعب ماركلا نع ريبعتلاك

 .ةذمالتلا ىلع اليهست كلذ انعبتا دقو «,ثحابملا هذه ليصفتب لغتشي مث "ةيانكلاو «زاج او «هيبشتلا



 هناكرأو 4 هيبشتلا

 ةتويقملا" ىمسي لوألا رمألاو .ضرغل ةادأب فصو ِق رمأب رمأ قاحلإإ :ةييشعلا

 :وحن و 92 فاكلا" ةادألاو 2 "فلا هجو" فصولاو «' 2 'هب ةيقجلا يناثلاو
 نأكو لثم

 «هبشلا هجو , ةيادهلاو «هب هبشم رونلاو ؛هبشم ملعلاف ,"ةيادهلا يف رونلاك ملعلا"

 يف يناثلاو «هناكرأ ف لوألا :ثحابم ةثالث هيبشتلاب قلعتيو «هيبشتلا ةادأ فاكلاو

 .هنم ضرغلا يف ثلاثلاو «هماسقأ

 لوألا ثحبملا

 ةيشتلا ناك رآ قف

 «هبشلا هجوو - هيبشعلا يفرط نايمسي - هب هبشملاو ؛هبشملا :ةعبرأ هيبشتلا ناكرأ

 ."ةموعنلا يف ريرحلاك قرولا" :وحن '"نايسح امإ نافرطلاو .ةادألاو

 ملعلا لعجف :رونلاك ملعلا .ضرغل الإ هيلإ راصي الف «ةيرايتخالا رومألا نم هنأل ؛قاحلالا اذه يف :رمأب رمأ قاحلإ

 ها لال «هبشلا هجو ةيادلاو «هب هبشم رونلاو «هبشم ملعلاف «هيبشتلا فاكب ةيادحلا فصو يف رونلاب اقحلم هيف

 «ناكرألا هذه دحأ رابتعاب ةلصاحلا هماسقأ يف يناثلاو «هفيرعت يف ةذوحأملا هناكرأ يف لوألا :ثحابم ةثالث .هيبشتلا

 ةدمعلاو لصألا امه ناكرألا هذه نم نافرطلا ناك املو :هيبشتلا يفرط .هداجيإ ىلع ثعابلا هنم ضرغلا يف ثلاثلاو

 .لإ "نايسح امإ نافرطلاو " :لاقف امهنع ثحبلا مدق «هيبشتلا يف

 «ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحإب ةقيقح اهنم لصحي يلا هتدام وأ .هسفنب وه كردي ام يسحلاب دارملا :نايسح امإ

 «سمللا ةساحب هسفنب كردي انهه هب هبشملاو هبشملا نم الك نإف ؛"ةموعنلا يف ريرحلاك قرولا" :وحن لوألا نمف

 :هلوق يناثلا نمو «ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحإب هتدام وأ ءوه كردي ام يسحلاب دارملا :نايسح امإ 0

 عض رأ ١ لاروع "اذإ؟قيوشلاا7 223 ناكو

 نم حامر ىلع ن رشن توقاي مالعأ

 نأ الإ «سحلا هكردي ال امودعم ناكأ نإو «ةيدجربزلا حامرلا ىلع ةروشنملا ةيتوقايلا مالعألا وهو «هب هيشملا نإف

 .يلايخلاب ىمسي هيبشتلا اذه لثمو رصبلاب كردي ام دجربزلاو ؛حامرلاو ؛توقايلاو ؛مالعألا يهو هتدام



 هناكرأو 41ه ةيبشعلا

 ."توملاك لهجلا" :وحن ”نايلقع امإو

 :هلوق يناثلا نمو -
 ريش رار ل اذإ ١ قيفشلا ربح نأكو

 دحربز نم حامر ىلع ن رشحت موقاسي ماليغأ

 اذإ :هلوقو .فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم هيلإ رمحملا ةفاضإف ءرمح هقاروأو درولاك حتفني رون قيقشلا
 ىلإ لام يأ دعصت وأ «لفسأ ىلإ لام يأ بوصت نيح رمحم ا قيقشلا هبشي يأ نأك نيعمب قلعتم دعصت وأ بوصت
 .دجربز نم حامر ىلع نرشن تروقاي مالعإب هل حيرلا كيرحتب ولع
 ٌرغأ وهو رمحأ نوكي نأ طرشب "مولعملا سيفنلا رجحلا" توقايلاب دارملاو ءةيارلا ىعمب ملَع عمج مالعألاو
 ارمأ ناك نإو - رمخلا قيقشلا وهو - انهه هبشملاف «”"رضخألا سيفنلا رجحلا" دجربزلاب دارملا نأ امك «توقايلا

 مل «ةمودعم ةيدجربزلا حامرلا ىلع ةيتوقايلا مالعألا رشن ةئيه وهو هب هبشملا نكل ءرصبلا ةساحب اكردم اًيسح
 تناك امل دجربزلاو حامرلاو توقايلاو مالعألا :يهو ةئيهلا كلت ةدام يه يلا ءايشألا هذه نأ الإ ءطق دهاشت

 يف لاق ام حضتي نايبلا اذهؤ «يلايخلاب ىمسي هلثمو ءاضيأ يسحلا يف مسقلا اذه لحد ءرصبلا ةساحب ةكردم

 .ملإ وه كردي ام ءيسحلاب دارملا :ةيشاحلا

 ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحإب اكردم هتدام الو ءوه كردي ال ام يأ يسحلا لباقم لقعلاب دارملاو :كايلقع امإو

 «لقعلاب ناكردي لب «ساوحلا ىدحإب اكردم ايسح "سيل توملاو لهجلا نم الك نإف «"توملاك لهجلا" :وحن

 كلتب اكردم ناكل ؛كردأو جراخلا يف دحو ول ثيحب هنكلو «هتدامب الو هب سحي ال ام اضيأ يلقغلا ف لخديو

 :سيقلا ئرما لوق يف امك ساوحلا
 لاوغأ تاينأك قرُز ةنونسمو يعحاضم يقرشملاو ينلتقيأ

 فراشملا ىلإ بوسنملا يأ ئرشملا فيسلا نأ لاحلاو ؟ىملس بح يف دعوت يذلا لحرلا كلذ يلتقي فيك يأ

 يعجاضم «ةدحلا يف لاوغأ باينأك ةيفاصلا ةولحملا يأ قرزلا ةدودحملا يأ ةنونسملا ماهسلاو ؛نميلاب دالب يه يلا

 نأ ريغ نم هسفن دنع نم مهولا اهعرتخا ةيمهو ةروص هنوكل ؛لاوغألا باينأ وهو انهه هب هبشملاف .يمزالمو
 كردي مل ؛كردأو جراخلا يف دجو ول نكلو ءالصأ هتداع. الو هب سحي ال امم جراخلا يف دوجو هتدامل وأ هل نوكي

 .لإ يلقعلاب دارملاو :هلوق نم ةيشاحلا يف ام ليصفت اذهو «يمهولاب ىمسي هيبشتلا اذه لثمو «سحلاب الإ

 هتدام الو وه اكردم سيل ام هنمو ءساوحلا كلتب اكردم هتدام الو وه نوكيال ام يلقعلاب دارملاو :كايلقع امإو

 :هلوق وحن امي اكردم ناكل جراخلا يف دجو ول نكل سحلاب



 هيبشعلا ةادأ 15 ديلا

 .رطعلاك هقلح :وحن نافلتخم امإو

 يف "ةيادمل"ك "هيف نيفرطلا كارتشا دصق يذلا صاخلا فصولا وه هبشلا هجوو

 .رونلاو ملعلا

 ل نئعم ىلع لدي. يذلا ظفللا يه :هيبشتلا ةادأو

 .امهانعم يف امو

 ةيفيك نع ةرابع وه يذلا قلخلا هبشف «"رطعلاك هقلخ" :وحن ايلقع رخآلاو ايسح نيفرطلا دحأ نوكي نأب :نافلتخم

 كسملاك ةحئارلا بيط لك نم هب رطعتي ام يأ رطعلا تاذب «ةلوهسب لاعفألا اهنع ردصت ؛ءسفنلا يف ةخسار

 سوسحم وهف رصبلا هدهاشي رمأ يناثلاو ءيلقع وهف لقعلا الإ هكردي ال رمأ لؤألا نأ كش الو ؛يدنهلا دوعلاو
 .مشلا ةساحب اسوسحم ناك ةحئارلا سفن رطعلاب دصق نإو ءرصبلا ةساحب

 «ةماعلا ضارعألا وأ تايتاذلا نم ناك اذإ هنأل ؛نيهبشملاب صاخلا فصولا هبشلا هجو لعج امنإو :صاخلا فصولا

 ثيح رونلاب ملعلا هيبشت يف هبشلا هجو نإف "رونلاو ملعلا يف ةيادحلا"ك «ةدئاف ةلثامملا ءاعداو «هيبشتلل نكي مل

 «قحلا قيرط ىلع لدي ملعلا نإف ؛هيف اكرتشا يذلا صاخلا فصولا يهو ,دوصقملا ىلإ ةيادهملا "رونلاك ملعلا" :لاقي

 لك ىده دقف «كالخلا قيرط نيبو هنيب لصفيو «ةمالسلا قيرط ىلع لدي رونلاو ؛لطابلا قيرط نيبو هنيب قرفيو
 .هبشلا هحو يه ةيادهلاف «يناثلا يف ةمالسلا قيرطو «لوألا يف قحلا قيرط وه يذلا بولطملا ىلإ امهنم

 هيبشت يف امك ققحتلا هحو ىلع هب هبشملاو هبشملا نم لك يف ررقتي يذلا وهو ققحملا :لوألا :نامسق ةبشلا هجو مث

 اررقتم نوكي ال يذلا وهو ليختملا :يناثلاو .ةقيقح امهنم لك يف ررقتم ةيادحلا وهو هبشلا هجو نإف «رونلاب ملعلا

 ءاعقاو عقاوب سيل ام ليبختو ءاققحم ققحما ريغ ليواتب هررقيو مهولا هليخي نكلو «ةقيقح امهدحأ يف وأي امهيف
 ام اذهو ؛هضرفو مهولا لييختب لب ؛ةقيقح طخلا يف ررقتم. سيل «داوسلا وهو هبشلا هجو نإف «طخلاب رعشلا هيبشتك

 يف امو .هيبشتلا ىلإ امب لصوتي يلا هتلآو يأ :هيبشتلا ةادأو .خلإ اققحم هبشلا هجو نوكيو :ةيشاحلا يف لاق

 .لئاممو «هباشمو «هباشيو «هباشتك العف وأ ناك امسا :امثانعم

 هذه لثمو «سحلاب تكردأل تدحجو ولو ءاهعرتخا مهولا امنإو ءامتدام الو ءيه دحوت مل لاوغألا باينأ نإف -

 "دوسأ يطخك رعش هل نم اي" :هلوق يف امك اليختمو «لاثملا ف امك اققحم هبشلا هجو نوكيو :هيف نيفرطلا كارتشا

 .طخلا يف ليختم داوسلا وهو هبشلا هجو نإف



 هيبشتلا ةادأ 9 هيبشتلا

 :وحن هبشملا اهيليف ؛"نأك" فالخب هب هبشملا اهيلي فاكلاو

 هاو رشا نانا رق ١ ١ نقلا بقت ةنلر يللا نك
 :وحن ناقتشم اهربخ ناك اذإ كشلاو ءادماج اهربخ ناك اذإ هيبشتلا ديفت "نأك"و

 ."مهاف كنأك"

 «اروثنم اولْول ْمهَتْبِسَح ْمُهَتِيأر اذإإ» :ىلاعت هلوق وحن هيبشتلا نع ئبني لعف ركذي دقو
 نيل انْلَعَجَو :وحن اغيلب اهيبشت ىمسي ههحجوو هيبشتلا ةادأ تفذح اذإو «[5١:ناسنإلا]

 .رتسلا ف سابللاك يأ [٠٠:ابنلا] اسال

 ذإ [14 :ةرقبلا] ك(ِكاَمَّسلا َنِم َبِْيَصَك ْوَأم :ىلاعت هلوق وحن اريدقت وأ «"رونلاك ملعلا" :وحن اظفل :هب هبشملا اهيلي

 .هبشم وهو ءايرثلا ىلع "نأك" هيف لحدف :ايرفلا نأك .ءامسلا نم بيص يوذ لثمك وأ :دارملا

 هيبشت حصيف «قادصملاو موهفملا يف اهمسال ارئاغم ناك ءادماج ناك اذإربخلا نأل ؛كلذو :ادماج اهربخ ناك

 نوكي ذئنيح هنأل ؛اقتشم ربخلا ناك اذإ ام فالخب اهلصأ وه امك هيلع لمحتف «هنم عنام الب ربخلاب مسالا

 0 يي

 :وحن براقتلا نم كشلاو هيبشتلا نيب امل امهفم مسالل رئاغملا ربخلا توبثب ملكتملا كش ىلع لمحتف «هيبشتل

 1 ا ااا ا ووس

 ْمُهتببَح مهر اذإ» : 0 و وح يلا يي يسيل :لعف ركذي دقو

 نأ كيلع بهذي الو: .روثنملا ؤلؤللاو «نيدلحملا نادلولا نيب هيبشتلا ةدافإل انهه "تبسح" لعف ركذف ار وشتم الو

 نأ هيف هجولا لب ءالصأ هيبشتلا ىلع نابسحلل ةلالد ال هنأب «عطقلل رهاظ ريغ «هيبشتلا نع ائبنم روكذملا لعفلا نوك

 .لوألا لوعفملا ىلع عملا بسحب الومحم نوكي تبسح باب يف يناثلا لوعفملا

 امك هيبشتلا نع ئبني انهه لمحلا ةحص مدعف هيبشتلا ةادأ ريدقت نودب مهيلع روثنم ولؤل لمح حصي ال هنأ مولعملا نمو

 ىلع هنأ هب نابسحلا قلعت ديفي لمحلا ببسب هيبشتلا ققحت دعب معن ءركذي مل وأ لعفلا ركذ ءاوس «"دسأ ديز" :انلوق ف

 «'ادسأ اديز تملع" :انلوق نأ امك نيقيلاو ملعلا هجو ىلع ال ؛ناحجرلا ليبس ىلع هكاردإو ؛ءبطاخملا نظ هجو

 لعفلا نأ :ىعملاو ءفوذحم همالك يف فاضملا نأ لاقي نأ نكميو «نقيتلاو ملعلا هجو ىلع دسألاب ديز هيبشت نأ ديفي

 لمح ثيح هيبشتلا يف ةغلابملا دوجول :اغيلب اهيبشت .هريغ وأ عطقلاو ملعلا هجو ىلع هنوك نم هيبشتلا لاح نع ئبني
 نم ابره متدرأ اذإ «نويعلا نع رتنسلا يف سابللاك يأ كاسات للا العجول :وحن هنيعب وه هنأك هبشملا ىلع هب هبشملا

 .رومألا ريثك نم هيلع عالطإلا نوبحت ال ام ءافخإ وأ ءودع



 ةيبشعلا ماسقأ 14 هيبشتلا

 قاتلا يحسم

 0000 ام 5 اسقأ ةعبرأ ىلإ ابتعاب هيبشتلا
 ."ةحئارلا يف كسملاك ءيشلا اذه" :وحن :درفمب درفم هيبشت

 ءرومأ ةدع نم ةلصاح ةئيه هب هبشملاو هبشملا نم لك نوكي نأب :بكرمب بكرم هيبشتو

 اذه" :وحن لوألاف «هب نيديقم اناك وأ هيبشتلا يف لحد هل نوكي ديقب نيديقم ريغ اناك ءاوس :درفمب درفم هيبشت

 اولا ىلا ةييشتفا اة جفارلا .يإ كسسملاك ءيشلا

 ءمكل سابللاك نه. يأ [11 :ةرقبلا] نمل ناي فوكو قم نه :ىلاعت: هلوق بابلا اذه نمو «ديقم ريغ

 ىلع لمتشي سابللا نأ امك «قانتعالا دنع هبحاص ىلع لمتشي لحرلاو ةأرملا نم الك نأ يف ؛نه سابللاك متنأو
 دح يف نابللا نأل يَنُهَلظَو 4نكل» :ىلاعت هلوقل هيف لخدم الو «لامتشالا فصو وه هبشلا هجوف ؛هبحاص

 «هب هبشملا يف اديق رورحملا دعي مل اذلف ءاسنلل وأ لاجرلل هنوك ىلع فقوت ريغ نم هب لمتشي هنوكب فوصوم هتاذ

 هجو يف لحد هل ام لب «ديقلا قلطم وه سيل ديقلاب دارملا نأل ؛ديق الب درفملاب درفملا هيبشت نم لوقلا اذه لعجو

 ديقي مل ام يعاسلا درحب سيل اذه يف هبشملا نأل ؛"ءاملا ىلع مقارلاك لئاط ريغب يعاسلا" :وحن يناثلاو «هبشلا

 همقر نوكب ديقي نأ نودب مقارلا نعم درج سيل هب هبشملا اذكو ءءيش ىلع هيعس نم لصحي ال ثيحب هنوكب

 نيذه رابتعا ىلع فوقوم وهو «ةدئافلا مدع يف همدعو لعفلا دوجو ءاوتسا امهنيب هبشلا هحو نأل ؛ءاملا ىلع

 درفملاب ديقملا درفملا هيبشت باب نم لوقلا اذه لعج اذلو «هبشلا هجو يف لحدم هل امم انهه ناديقلاف «نيديقلا

 ."خلإ اديقم درفملا نوكي دقو" هلوق نم ةيشاحلا يف لاق ام حضتا ليصفتلا اذهيو «ديقملا

 لتحا ءاهضعب ب نم هجولا عزقتا اذإ ثيحب ادحاو ائيش تراص يح تقصالتو تماضت دق :رومأ ةدع نم ةلصاح

 :راشب لوقك ملكتملا دصق يف هيبشتلا

 يفرك امر اهل ةايباو ةدجر استي وقو نوع مق ودعا
 ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم عقنلا ىلإ هتفاضإف .هكّرحو هجّيه اذإ رابغلا راثأ نم لوعفم مسا راثمو هرابغلا يأ عقنلا
 وأ «نئاكلا يأ انسوؤر قوف .ليخلا رفاوحب ىلعأل لفسأ نم جيهملا يأ راثملا عقنلا نأك :لصألاو ءفوصوملا

 قوف دقعنملا وأ «نئاكلا عقنلا راثم نأك يأ عم ئيعمب واولا :انفايسأو .عقنلا راثمل ةفص وهو ءانسوؤر قوف دقعنملا

 نم طقاستلا ف اضعب اهضعب عبتي نأب ءائيشف ائيش هبكاوك طقاستت يأ هبكاوك ىوامت ليل .انفايسأ عم انسوؤر

 .يددجتلا رارمتسالا ىلع ةلادلا عراضملا ةغيص نم مهفي ام ىلع عاطقنا ريغ



 هيبشتلا ماسقأ 48 هيبشتلا

 :راّثب لوقك

 بكاوك ىواَهت َليَل اهايسأو  اَنِسوُؤُر قوق عقّتلا رم َنأَك
 يف طقاستت بكاوكلا هيفو «ليللا ةئيمب ةبرطضم فويسلا هيفو رابغلا ةئيه هبش هنإف

 .ةفلتخم تاهج
 حامر ىلع ةروشنم.ةيتوقاي مالعأ ةئيمب ا ةيبشتك :بكرمب درفم هيبشتو

 ٌُروُصت فيك ضرألا ةوجو ايرت اًمكيَرظت اًيّصقَت يبحاص اي

 دقك رس ناكمم' اهانا كرف هند ةباقددق» اسّمشع. .!ناهن ٠ ايرت
 راهنلا كلذ يأ راهنلا كلذ ظلاخ يأ

 .رمقملا ليللاب تاوبرلا راهزأ هب تطلتحا يذلا سّمشملا راهنلا ةئيه هبش هنإف

 «عافترالاو «ةماقتسالاو «جاجوعإلا نم ةبسانتم لاوحأ يف ةفلتخم تاهج ىلإ يأ :ةبرطضم فويسلا

 هيف نوكي ىح بكاوكلاب فويسلاو «ليللاب عقنلا راثم هيبشت دصقي ملو :طقاستت بكاوكلا هيفو .ضافحتالاو

 .هبشلا هجو يف ةيعرملا ةيبيكرتلا ةقدلا هعم توفت هنأل ؛درفع درفم هيبشت امهنم لك «ناهيبشت

 هيبشتك ءرثكأف نانثا ةددعتم رومأ نع ةعزتنم ةئيهب .يأ :بكركب .هريغ وأ ءاديقم ناك ءاوس :درفم هيبشتو

 .يسحلا ئععم نايب يف رم امك «ةيدجربز حامر ىلع ةروشنم ةيتوقاي مالعأ ةئيمب درفم وه يذلا قيقشلا

 امكيرظن امتيصقت نإ يأ :ايرت .رظنلا قيدحت يف ةغلابملاب هتياغو ءامكيرظن ىصقأ اغلبأ يأ :امكيرظن ايصقت

 .هجولاك اهنم ةيدابلا نكامألا يأ ضرألا هوجو ايرت «ضرألا نم امكلباق ام امترظنو هيف امتدهتجاو
 امك ؟اهل قارشإلا توبثب اقروص ةيفيك ايرت وأ ؟اتروص ودبت فيك ايرت يأ ضرألا هوجو نم لدب :روصت فيك
 «هحتفو لوألا مضب «ةوبر عمج ابرلا :ابرلا رهز .ميغ هرتسي مل سمه اذ يأ "اسمشم اراف ايرت " :هلوق هيلع لد

 دق اهرارضخإب راهزألا .نأل ؛كلذو ءرمق وذ ليل يأ :رمقم .اقلطم تابنلا رهزلاب دارأو «عفترملا ناكملا يهو

 ءرمقملا ليللاك سمشملا راهنلا كلذب راصف «داوسلاب طولخم ءوض هنأك راص يح سمشلا ءوض نم تصقن
 ءابكرم هيف هبشملا ناكو :رمقملا ليللاب .درفملاب بكرملا هيبشت نم هيبشتلا اذه ناك اغإو ءداوسلاب هئوض طالتخال

 ءادْيقُم اذرفه دب هيشلاو



 هيبشتلا ماسقأ 001 هيبشتلا

 :قورفمو فوفلم ىلإ اضيأ نيفرطلا رابتعاب مسقنيو

 :وخن امي هبشملاب مث رثكأ وأ نيهبشع. ىتؤي نأ فوفلملاف
 لا ةمنكلا فرتشا ميو كلمات نيبايؤ ا ينابطو ةيريطلا», توُلم > نك

 ."ءيدرلا رمتلاب" اهنم قيتعلا سبايلاو «"بانعلاب" ريطلا بولق نم يرطلا بطرلا هبش هنإف
 :وحن رححآو ءرحخآ مث هب هبشمو هبشع. ىتؤي نأ .قورفملاو

 ماتا ذات ١ ' نو ةرخؤلو ٌكلسم دَعَا

 :راخ "ةيؤستلا" هيبشنا يمس هب هبشملا نود هبشملا ددعت نإو

 امهدحأ يف ددعتلا دوجو ثيح نمو :قورفمو فوفلم .اعم امهيف ددعتلا دوجو ثيح نم :اضيأ نيفرطلا رابتعاب
 ىتؤي مث ؛هريغ وأ فطعلا قيرطب رثكأ وأ نيهبشمب الوأ ىتؤي نأ :فوفلملاف .عمجلا هيبشتو ةيوستلا هيبشت ىلإ طقف
 :رويطلا دايطصا ةرثكب باقعلا فصو يف سيقلا ئرما لوق وحن قيرطلا كلذب امي هبشملاب وأ امي هبشملاب

 يِلاَبْلاْفَشَحْلاو ءُباَّنُعلا اًمركَو ىّدل اسبايو ابطر رسيطلا ٌبوُلق َنأَك

 اهركو ىدل .عيزوتلا ىلع بولقلا نم نالاح امهف «"اسباي" اهضعبو "ابطر" اهضعب نوك لاح "ريطلا بولق نأك"
 فشحلا ةفص :يلابلا .رمتلا ءدرأ وهو :فشحلاو بانعلا .هيف نكي مل نإو «رئاطلا شع :ركولاو «باقعلا ركو يأ

 هبشملا مث نيهبشملا الوأ ركذف :خلإ يرطلا بطرلا هبش .ةسبايلا ريطلا بولق ةلباقم يف ناك ثيح ةمياشملا ديكأتل

 كلذكو «هيف ضعب ىلإ اهضعب مضو تاهبشملا فل دوجول ؛فوفلملاب هيبشتلا اذه يمس امنإو «بيترتلا ىلع اممب
 :وحن كلذك مث ءرحآ هب هبشمو رخآ هبشع. مث هب هبشمو هبشك. ىتؤي نأ :قورفملاو .امب تاهبشملا

 منك تفعل فارطأو رو ٠٠و ةرخولاو كتمت دعنا

 :ريئاند هوجولاو .ةباطتسالا يف هتحئارو كسملا رشنك نهنم ةبيطلا ةحئارلاو ةوسنلا ءالؤه نم رشنلا يأ "كلسم رشنلا"
 ناولأ يف نسحتسي ام ةرفصلا نإف «ةرفصلا ةطلاخم عم ةرانتسالاو ةرادتسالا يف بهذلا نم ريناندلاك نهنم هوجولا يأ

 هب هبشت «رمحم ناصغألا نيل رجش وهو منعك يأ :منع .عباصألا امب دارماو ؛نهنم يأ فكألا فارطأو .ءاسنلا

 «”"منعلاب" عباصألاو ؛"ريناندلاب" هوجولاو «”"كسملاب" رشنلا هبش هنأل ؛تاهيبشت ثالث هيفف .ةبضخملا يراوحلا عباصأ

 تاهبشملاب تاهبشملا نيب قرف لب «رخآلا هبشملاب نيهبشملا دحأ لصتي نأ ريغ نم هب هبشم وه ام عم هبشم لك لعجو
 دجو يذلا هيبشتلا اذه :"ةيوسدلا" هيبشت يمس .اقورفم مسقلا اذه يمس اذلو ؛؟تاهبشملاب امب تاهبشملا نيب قرفو ءامي

 بيبحلا غدص :وحن هب هبشملا وهو .هب تقحلأ اميف تاهبشملا نيب هيف ةيوستلا دوجول ؛"ةيوستلا هيبشت" ددعتلا كلذ هيف

 - اذه ىلع سأرلا.نم ىلدتملا رعشلا ىلع قلطيو «نيعلاو نذألا نيب ام داصلا مضب :غدصلا .يلايللاك امهالك ىلاحو



 هيبشتلا ماسقأ ١ هيبشتلا

 نيابة فعال سنار قلاب بيلا >غدُص
 وحن عمجلا هيبشت يمه هبشملا نود هب هبشملا ددعت نإو

 حاقأ وأ درب وأ دضنُم 2 ؤلؤل نع ُمسَي اًمنأك
 : ل ا واما مرا : :

 نتا اوتمادقلكز 8+ امتلا «ليفت نيغو' لين لإ ةبشلا -هحو رابتعاب مسقنيو
 هيبشتك .كلذك سيل ام :ليثمتلا ريغو .رونملا بنعلا دوقنعب ايرثلا هيبشتك ءددعتم

 .مهردلاب مجنلا

 دقف «يلييخت لاحلا يفو «يقيقح غدصلا يف داوسلا نأ الإ ,داوسلا يف "يلايللاك امهالك"و .انهه دارملا وهو «عضوملا -

 .يلايللا وهو هب هبشملا دحتاو ,ملكتملا لاحو بيبحلا غدص وهو هبشملا هيف دّدعت

 اهبشم رومأ دحاولا هبشملل هيف تعمج كنأل ؛"عمجلا هيبشت" ءطقف هب هبشملا هيف ددعت يذلا هيبشتلا كلذ :يممس

 ةاركمملا د ىلإ عجري هيف ريمض هلعافو هنسحأو كحضلا لقأو مسبتلا وهو ءمسبلا نم عراضم :مسبي .اهب

 مضب ناوختفأ عمج :حاقأو .رطملا عم باحسلا نم لزانلا بحلا وهو :درب .ندبلا معانلا وهو «هلبق رعشلا يف

 يف نانسألاب ءيش هبشأ اهلكش يف هقاروأو «درولاك حتفني رون وهو :ةيشاحلا يف امك جنوبابلا وهو «ةزمحلا
 .هبشملا دحتاو ءهب هبشملا ددعت دقف «يحاقألاو ءدربلاو ءدّضنملا ؤلؤللا ءايشأ ةثالثب نانسألا هيبشت هيفف ءاهلادتعا

 ٍرعاشلا لوق ف امك“ :خل ! .ايرفلا هيبشتك

 1110020 2 حبصلا يِف حل دقو

 ناورث ثنؤم ىورث ريغصت :ايرثلاو .ليللا داوس يف حابصلا ءوض "حبصلا" ب دارأ ءرهظو اَدَب "حال" عمو
 ميملا مضب - ةيحالمو .هلحم قيضو هبكاوك ةرثكل ؛مجنلا اهرغصمي يمس «ةلومملا ةأرملل ناركس ثنؤم ىركسك

 :رونلاو «هرون حتفت يأ "ارّون نيح" :هلوقو .ةينايب ةيحالم ىلإ دوقنعلا ةفاضإف «ليوط ضيبأ بنع - ماللا ديدشتو

 ايرثلا نيب هبشلا هجوف ءىرت امك حبصلا يف تحال دق «رون نيح بنعلاب ةهيبشلا ايرثلا نأ :تيبلا نيعمو .رهزلا

 ىلع دوقنعلا يف رونملا بنعلا تابح روصو ءايرثلا يف موجنلا روص نراقت نم ةلصاحلا ةئيملا وه «رونملا بنعلاو
 .قارتفالا ةدشالو «قصالتلا ةياغ اهيف سيل يلا ةصوصخملا ةيفيكلا

 ضايبلا وهو] انهه هبشلا هجو نإف ؛مهردلاب مجنلا هيبشتك ءددعتم نم اعزتنم ههجو نكي مل يأ :كلذك سيل ام

 .ددعتم نم اعزتنم سيل [افصلاو



 :وحن هبشلا هجو هيف ركذ ام :لوألاف ءلمجمو لصفم ىلإ اضيأ رابتعالا اذمي مسقنيو
 يلاللاك يعْمدَأَو . ٍءاَفَّص يف ُهْرعَنو

 رابتعاب مسقنيو ."ماعطلا يف حلملاك مالكلا يف وحنلا" :وحن كلذك سيل ام :يناثلاو

 وهو :لسرمو ومعي أ وهو" :وحن هتادأ تفذح ام وهو :هدكؤم ىلإ هتادأ
 ىلإ هب هبشملا هيف فيضأ ام ءدكؤملا نمو .امّرك ٍرحّبلاك وه :وحن كلذك سيل ام

 ةيقيتلا ماسقأ .١ هيبشتلا

 ركذ مدع وه يذلا لامجإلا نمو ءركذلاب ةحارصلا وه يذلا ليصفتلا نم انهه لمح او لصفملا :لمجمو لصفم
 ."هبشلا هجو هيف ركذ ام :لوألاف" :[فنصملا] لاق امك احيرص ءيشلا

 «هرغث ىلع فطع "يعمدأو" .هبشلا هجو اذه "ءافص يف".همف نانسأ دارملاو ؛همف يأ هرغث :خإ ءافص يف هرغثو

 ؛لصفملا هيبشتلل' لاثم اذهف «ةيفاضلا رهاوجلاك يأ "يلآللا"ك ءافص يف امهيلك "يعمدأ"و "هرغث" نأ ىيعملاف

 .هيف هبشلا هجوي حيرصتلا نوكل
 ديز :وحن دحأ لك همهفي ثيحب ارهاظ امإ ءنععم مهفي ناك نإو هبشلا هجو هيف ركذي مل يأ :كلذك سيل ام

 الإ همهفي ال ايفخ وأ .ةعاجشلا وه هبشلا هجو نأ مهفي «مالكلا اذه ىئعم مهفي نمت دحأ لك نإف «دسألاك
 «لامعألاب حالصلا وه «حلملاو وحنلا نيب هبشلا هجو نإف ,"ماعطلا يف حلملاك مالكلا يث وحنلا" وحن صاوخلا

 نأ مهوتو ناهذألا ضعب ىلع يفخ اذلو ؛مالكلا اذه ئعم مهفي نم لك همهفي ال امم اذهو «لامهإلاب داسفلاو

 نيب اكرتشم نوكي نأ دبال هبشلا هجو نأ مهفي ملو ءادسفم ريثكلاو ءاحلصم ليلقلا نوك امهنيب هبشلا هجو

 انهه وحنلاب دارملا نأل ؛وحنلا وه يذلا هبشملا يف دجوي مل ضعبلا اذه هركذ يذلا هجولا اذهو «هب هبشملاو هبشملا

 هنأل ؛ةرثكلاو ةلقلا لمتحي ال امم اذهو «ةررقملا هماكحأو «ةمولعملا هدعاوق نم مالكلا ف يعاريو «هنم لمعتسي ام

 ؛حلملا فالخب هب عفتني ملو دسف ءيش هنم طقس نإو «دارملا مهفل احلاص راصو مالكلا حص «هلامكب ربتعا اذإ

 .هل حلصي ال هبشلا هجو ضعبلا اذه هلعج امف «ماعطلا نم هيف لعجي ام رابتعاب ةرثكلاو ةلقلا لبقي هنإف

 ققحتيف هب هبشملا سفن هبشملا لعج ذقتيح ديفي هنأل ؛مالكلا مظن ف اهريدقت ربتعي ال ثيحب يأ :هتادأ تفذح ام

 ذإ ؛ديكأتلا ئئعم ققحتي الف «ةروكذملاك ذئئيح نوكت اهنأل ؛ةردقم تربتعا اذإ ام فالخب هيبشتلا ديكأت نيعم

 .رحبلا سفن هنوك ءاعداب "دوحلا يف رحب وه" :وحن هب هبشملاو هبشملا نيب داحتالا ءاعدا هأشنم

 دافتسملا ديكأتلا نم السرم هنوكل ؛كلذب يمس امنإو ءامرك رحبلاك وه :وحن هتادأ فذحي مل يأ :كلذك سيل ام

 أشنم ققحتيف ءهيلإ فاضملاو فاضملا نيب داحتالل ةينايب ةفاضإ :هب هبشملا هيف فيضأ ام .ةادألا فذح نم
 :وحن هب هبشملا سفن هبشملا لعج وهو ديكأتلا

 ِءاَملا نيَحُل ىَلَع ٍليِصَأْلا ُبَهَذ 2 ىَرَج دقو ٍنوُصْعلاِب ْتَبعَت ُحيّرلاو



 هيبشتلا ضارغأ .١٠ هيبشعلا

 :وحن هبشملا

 ٍءاَملا نيج ىَلَع ليِصَألا ُبَهَذ 2 ىَرَجدَقو ٍنوُصْعلاب ُتَبعَ ُحيّرلاو

 ثلاثلا ثحبملا

 هيبشتلا ضارغأ ف

 :وحن هبشملا ناكمإ نايب امإ هيبشتلا نم ضرغلا

 ٍلاَرَعلا مَد ٌضعَب َكسملا َّنِإَف مُهنِم َتنأَو َمانَأل قف نإ

 ىلع جتحا ٌةدرفنم ةقيقح هتلعج صئاصخب هلصأل نئابم حودمملا نأ ىعّدا امل هنإف

 .لازغلا مد هلصأ يذلا كسملاب ههيبشتب هاوعد ناكمإ

 ةلمجلاو رهظ يأ "ىرج دقو" .بعاللا لعفك ءاكيرحت اهكرحتو ,نوصغلاب بعلت يأ "نوصغلاب ثبعت حيرلاو"-
 .بورغلا ىلإ رصعلا دعب تقولا وه ةزمهلا حتفب ليصألاو ءبهذلاك يلا هترفص يأ "ليصألا بهذ" .ةيلاح
 ريدقتلاو «هبشملا ىلإ هب هبشملا ةفاضإ ةفاضإلا هذهو «ةضفلا وه ميلا حتفو «ماللا مضب نيجللا "ءاملا نيج ىلع"

 هيبشتلا ةادأ تفذحف :ئءافصلاو ضايبلا ف نيجللاك وه يذلا ءاملا ىلع :ئعملا لصاحو .بيكرتلا لصأ رابتعاب

 ؛ةينايب ةفاضإ هبشملا ىلإ افاضم لعجو «هناكم نع هب هبشملا لقن مث ؛مالكلا مظن ف ريدقتلا بسانت هعم ربتعي افذح

 .داهشتسالا لحم يه ةفاضإلا هذهو «ةيبشتلا ديكأت عم ققحتيو «رخآلا سفن امهدحأ لعج رعشيل

 ملسم وه ام ههيبشتب ىتؤيف «هيف ةلاحتسالا يعدي امر ابيرغ ارمأ هبشملا ناك اذإ كلذو :هبشملا ناكمإ نايب

 كنأك تنأ امب ريصت دح ىلإ ىهانتت يلا ةلضافلا كتافصب يأ :مانألا قفت .هبشملا ناكمإ هب تبثيل ؛ناكمإلا

 دعُب الف ؛ةلاصإلاب ايمدآ كنوكل ؛ةقيقحلا بسحب مهنم كنأ لاحلاو يأ :مهنم تنأو .مهنم درفنمو «مانألل نئابم

 كلاحو «كسملا لثم تنأف هل انئابم هسنج نع احراخ هفاصوأ لامكب راص دقو :لازغلا مد ضعب .كلذ يف

 .هيشملا ناكمإ تابثإ هنم دوصقملاو ءانمض هنم مهف هنكل ةحارص تيبلا يف ركذي مل نإو هيبشتلا اذهو :هلاحك

 .هتلاحتسا يعدي نأ نكميو ءادج برغتسي ام كلذ ناكو «ةدرفنم ةقيقح تافصلاو صئاصخلا كلت :هتلعج

 ؛دحأ هناكمإ يف كشي ال امث اذهو .هسفنب ادرفنم ائيشو ءهلصأل انئابم وه راص كلذ عمو :كسملاب ههيبشتب

 .اضيأ هناكمإ يف كشيالو ,ىوعدلا ناكمإ ملسيف «هعوقول



 هيبشتلا ضارغأ 14 هيبشتلا

 :هلوق يف امك هلاح نايب امإو

 مع رقع تلغاوا .٠ يزف ةشلو ةدح هناك
 :وحن هلاح رادقم نايب امإو

 مَحسألا ٍباَرْغلا ِةَيفاَحك ادوُس ةيوُلَح َنوُحَيرَأَو ناّتنثا اَهيف

 .اهداوس رادقمل انام! بيارغلا ةيفاخم "دوسلا قونلا" هبش

 :وحن هلاح ريرقت امإو
 ل ايي ل ا لا يرش نإ

 .ةّدوملا نم هيلع تناك ام ىلإ اقدوع رذعتل ؛اتيبثت ةجاجزلا رسكب بولقلا رفانت هّبش

 لاح لهجو هب هبشملا لاخ عماسلا ملع اذإ نوكي امنإ اذهو ءفاصوألا نم فصو يأ ىلع هنأب :هلاح نايب

 :هلوق يف امك هبشملا لاح هب ررقتيل ؛هيبشتلاب ىتؤيف «هبشملا

 تَكوَك نهم دبي ْمَلءَتعلَط, اذ... ُبِياَوَك :كوُنملاَو نسّس: كنك
 ءامب حودمملا هبش «عماسلل امولعمو انيب ناك امل ؛اهروهظ دنع بكاوكلا روهظ مدع وهو سمشلا فصو نإف
 .تكراوكلا, ىلإ ةبلييدلاب# سمشلا لاجك كولملارئاس ىلإ .ةبسنلاب هلاح نأ نايبل

 «ةدايزلاو فعضلاو ةوقلا .يف لاحلا هذه رادقم لهجو «هبشملا لاح دحأ فرع اذإ نعي :هلاح رادقم نايب

 نم كضرغ نوكيف ءفعضلاو ةدشلا نم لاخلا كلتل ةصاخ ةبترم يف وه ام. هيبشتب كلذ هل نّيبت كنإف «ناصقنلاو

 نإف ءريسلا يف نوعرسي مهنأ ىلإ فصولا اذهبي راشأ :ادوُس .ةبوبحما ةليبق يف يأ :اهيف .رادقملا كلذ نايب هيبشتلا داريإ
 يفخت يلا تاشيرلا يهو «يقاوخلا دحاو ةيفاخلا :بارغلا ةيفاخك .اهريغ نم رثكأ شطعلا ىلع ربصت لبإلا دوس

 رادقم لهج نكلو ءامولعم دوسلا قونلا داوس لاح ناك املف ءدوسألا يأ :محسألا .هيحانج رئاطلا مضي امدنع

 .دوسلا قونلا داوس رادقمل انايب اهداوس ةدش يف :بارغلا ةيفاخب .فيعض وأ «ةدش نم لاحلا كلت

 ائيش سيل ريرقتلا نأل ؛قبس ام يف لاق امك "نايبلا" ظفل داريإب «هلاح ريرقت نايب امإو :انهه لقي مل امنإو :هلاح ريرقت

 ريرقت نوكي دق هيبشتلا نم ضرغلا نأ لصاحلاو ؛نكمتلا هجو ىلع نايبلا وهو هنم عون وه لب «نايبلا نع اجرا
 .ىوقأو رهظأ هجو ىلع لاحلا كلت هيف تدجو رمأب هقاحلإ ببسب هسفن يف اهنيكمتو «عماسلا نهذ يف هبشملا لاح

 ىتأف دوهشلاب ققحت يسح رمأ هيلع تناك ام ىلإ ةجاجزلا دوع مدعو ءرسكلا اذه ربح مدع نأل :ةجاجزلا رسكب

 رثكأ يسحلاب سفنلا نأل ؛ةدولا نم هيلع تناك ام ىلإ امتدوع رذغتل ؛اتيبثتو اريرقت رسكلا اذمب بولقلا رفانت هيبشتب

 .هريغب لصحي ال ام ةدوملا ىلإ بولقلل دوعلا رذعت ريرقت نم هيبشتلا اذ لصحيف «هريغب اهنم افلأ



 هيبشتلا ضارغأ 6 هيبشعلا

 :وحن هنبيزت امإو

 رِيِرَغْلا ىبظلا ِةَلقُمَك ٠ نيبَحْلا ةَحِضاَو ٌءاَدوَس
 .اهل انيسحت يبظلا ةلقم داوسب اهداوس هش

 :وحن هحيبقت امإو
0 00 

 ريالا افزطلا رتاتعا اذإ اهغي هبشملا ىلإ ضرغلا دوعي دقو

 ُحِدَنمَي نيج ِةفيِلَخلا ُهِجَو ةقرغ ناك حابصلا ادي

 10 رانا ديرسلاب سو اذه لقمر

 هيف نئاكلا نيزلا نايب ال «هيف ابيغرت هل ةنسح ةروصب هريوصتو ؛عماسلا نيع يف هبشملا.ةنيز عاقيإ يأ :هنبيزت امإو
 .نايبلا ظفل دروي مل اذلو

 .اعبط نسحتسم يبظلا ةلقم يف نئاكلا داوسلا .نإف ؛عماسلا دنع ةنسح ةروصب اريوصتو :امل انيسحت

 يا ال تالا طال طبقا عبق جاع لأ :هحيبقت امإو

 هطلت روُجَع وأ هِقهَقُي دَرِ اناكف هاند عش َراَسَأ اَذَِو

 .هنع اريفنتو هل احيبقت اههجو مطل ةلاح زوجعلا وأ «ةقهقلا ةلاح درقب هثيدحت ةلاح وجهملا هّبش

 هب هبشم وه ام لعجيو «هب اهبشم ةلاصإلاب صقانو رمألا سفن يف هبشم وه ام لعجي نأب :هيبشتلا افرط سكع

 نأل ؛اهبشم لعج يذلا هب هبشملا نم متأ هب اهبشم لعج يذلا هبشملا نوك ماهيإل اهبشم ةلاصإلاب لماكو ءاهيف

 هب اهبشم لعج ام ىلإ ضرغلا دوعيف «هبشملا نم لمكأ مالكلا يف هب هبشملا نوك هيبشتلا بيكرت لصأ ىضتقم
 هنأ ءاعدا ىلإ ادصق هيبشتلا سكع رعاشلا نكل «ةقيقحلا يف حابصلا ةرغب هّبشم ةفيلخلا هجوف :ةفيلخلا هجو .اظفل
 يف هبشملا نم ىوقأ مالكلا يف هب هبشملا نوك نم هيبشتلا هديفي ام ةدعاق ىلع ءايضلا يف حابصلا ةرغ نم لمكأ

 هيف لماكلاو «هب اهبشم هبشلا هجو يف صقانلا هيف لعجي هنأل ؛رهاظ ههجوو :بولقملا هيبشتلاب .هبشلا هجو
 .هبشلا هحو ٍق هبشملا نع هب هبشملا لامك نم هيبشتلا يف لصألا وه امل بلق وهو ءاهبشم



 هفيرعت 86 زاجما

 زاجملا
 ىنعملا ةدارإ نم ةعنام ةنيرق عم «ةقالعل هل عضو امريغ يف لمعتسملا ظفللا وه

 ملكتي نالف" :كلوق يف ةحيصفلا تاملكلا يف ااكحسلا "رردلا"ى .قباسلا

 يلآلل لضألا يف تّعضُْو دق ذإ ؛هل تّعضُو ام ريغ يف ةلمعتسم اها "رودلاب

 يذلاو ءنسحلا يف امهنيب ةهباشملا ةقالعل ؛ةحيصفلا تاملكلا ىلإ تلقت مث «ةيقيقحلا

 ظفللاب ربع :ظفللا وه .يلقعلا زاحباب ىمسي زاحب ٍتأيسو «يوغللا ىلإ الإ فرصني ال زاخنا قلطأ اذإ :زاجملا

 نأل ؛كلذ لاق امنإ :هل عضو امريغ يف لمعتسملا .بكرملا زاخناو «درفملا زاجْملا فيرعتلا لمشيل ؛ةملكلا نود

 لمعتسا ام اذكو ءزاجم الو ةقيقحب سيل هنأل ؛هنع جراخت «هريغ نم الو عضاولا نم ال ءالصأ لمعتسي مل ام
 .زاجم ال «ةقيقح هنإف هل عضو اميف

 ةبسانملاكو «ةراعتسالا زاجم يف ةمياشملاك هريغ ىلإ هل عوضوملا نع ظفللا لقنل ةيضتقملا ةبسانملا بحوأ ام يهو :ةقالعل

 رابتعا ريغ نم باتك ىلإ اريشم "سرفلا اذه ذح" :انلوقك «طلغلا ديقلا اذهب جرخف «لسرملا زاحملا يف ءزجلاو لكلا نيب

 ىلإ اقباس هنوكل وأ «ققحتلا يف اقباس هنوكل ؛هل عوضوملا وهو :قباسلا ىنعملا ةدارإ .باتكلاو سرفلا نيب ةقالع
 هل تعضو ام ةدارإ زاوج عم نكل «ةقالعل هل تعضو ام ريغ يف ةلمعتسم تناك نإو اهنأل ؛ةيانكلا هب جرخف مهفلا

 .هل تعضو ام ريغ يف ةلمعتسم اهنأل ؛لامعتسالا اذه يف زاجب :اهإف .دعب اميف كلذ نايب ّنأي امك

 اذمي ريشي ."يلقعلا زاحملاب" ىمسي زاحم ىتأيسو «يوغللا ىلإ الإ فرصني ال زاحا قلطأ اذإ :ةيشاحلا يف لاق :زاجما

 ىلإ ةجاح الف «يوغللا ىلإ فرصنا قلطأ اذإ زاجملا نأل ؛هب ديقي مل نكل يوغللا زاحما وه انهه زاجاب دارملا نأ ىلإ
 .هنايب ءيجيس يذلا يلقعلا زاجما نع زارتحالا نم دييقتلاب لصحي ام قالطإلا نم لصحي نأل ؛هب دييقتلا

 ذأ ول ٍنيعي "بكرملا زاجلاو درفملا زاحملا فيرعتلا لمشيل ؛ةملكلا نود ظفللاب ربع" :ةيشاحلا يف لاق :ظفللا وه

 وه انهه دوصقملا نأ عم بكرملا زاجملل الماش نكي ملف «درفملا زاجملاب اصتخم فيرعتلا ناك "ةملكلا" فيرعتلا يف

 زاجملا لمشيو «فيرعتلا معيل ؛بكرملاو درفملل لماشلا "ظفللاب" ربع اذلف ؛هيعونل لماشلا زاحيلا قلطم فيرعت

 ؛ةدح ىلع بكرملا زاحباو «درفملا زاحملا نم الك فرعي ملو «زاحملا قلطم فيرعت دصق امئِإو .بكرملا زاحباو درفملا

 ناك ءاوس ءاقلطم امهتفرعم هيف يفكي ةراعتسالاو لسرملا نم امهماسقأو امهلاوحأ نايب نم هددصب وه ام نأل
 «هتحت ةجردنملا عاونألا ةفرعم ءسنجلا فيرعت نم لصحي هنأ كش الو «ليصفتلا ليبس ىلع وأ «لامجإلا هجو ىلع

 .ةدح ىلع هيعون نم لك فيرعت ىلإ ةحاح ري ملو «زاجملا قلطم فيرعتب ىفتكا اذلف ؛لامجإلاب ولو



 اهفيرعت ١١ا/ ةراعتسالا

 لمانألا يف ةلمعتنملا ."عباصألا" كو .مّلكتي ةنيرق يقيقحلا نيعملا ةدارإ نم عنمي

 يف ةلمعتسم اُهِإف ١5[« ةيآلا نم :ةرقبلا] «مهناَذآ يف ذ ْمُمَحِباَصَأ َنوُلَعْجَيل :ىلاعت هلوقيف

 «ءزجلا يف لكلا لمعتساف ؛عبصإلا نم ٌعءزج ةلمنألا نأ ةقالعل ؛هل تعضو ام ريغ

 هتقالع تناك نإ زاحياو..ناذآلا يف اهمامتب عباصألا لعج نكمي ال هنأ كلذ ةنيرقو
 الإو ,ةراعتسا ىّمَّسُي لوألا لاثملا يف امك يقيقحلا نيعملاو يزاحملا عملا نيب ةمياشملا

 .يباثلا لاثملا يف امك لسرم زاجمف

 ةراعتسإلا
 َنساَنلا جِرْحُتل كِل امَْرَْأ ٌباَتِك» :ىلاعت هلوقك «ةهياشملا هتقالع زاحب يه :ةراعتسالا

 تلمعتسا دقف .ىدهلا ىلإ لالّضلا نم يأ ١[ :ميهاربإ] «6ر وتلا ىلإ ِتاَملظلا م

 . «مالظلاو لالضلا نيب ةمياشملا ةقالعلاو «يقيقحلا امهانعمريغ يف رونلاو تاملظلا

 انهه ةنيرقلاف «ةلمنألا وه يذلا اهسأر لب :ناذآلا يف اهمامتب .ةيقيقحلا يلآللاب ملكتلا لقعي ال هنأل :ملكتي ةنيرق

 نم ريعتسا يذلا سابللاك هريغل يلصألا ئيعملا نم اراعتسم هنوكل :ةراعتسا ىمسي .ةيظفل لوألا لاثملا يفو «ةيلقع

 نكي مل نإو يأ :الإو .ردصملاب لوعفملا ةيمست ليبق نم ةراعتسالاب ةيمستلا اذه ىلعف «هريغ سبلأو هبحاص
 زاجمف .اهفايب ٍتأيس لا تاقالعلا نم ةقالعلا هذه ريغ لب «يقيقحلا ىيعملاو يزاحملا نعمل نيب ةمياشملا هتقالع

 .ةحباشملاب دييقتلا نع قلطم وهو «قالطإلا :ةغللا يف لاسرإلا نأل :لسرم

 ىلا :ةهاشملا هتقالع .ةيئزجلاو 0 «ةمياشملا يه تسيل هيف ةقالعلا نإف :ئباثلا لاثملا يف امك

 لك يف ءادتهالا مذع عماجي ةملظلاب ةلالضلا تهّبش :اهئارجأ يف :لاقيو :تلمعتسا .يلصألا عملا نيبو ؛نآلا

 ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط ىلع - ةلالضلا وهو - ا ةملظلا وهو - هب هّبشملا ىلع لاّدلا ظفللا ريعتساو

 يذلا اذه لوقأ لإ "ةملظلاب ةلالضلا تهبش" :اهئارحإ يف لاقيو :ةيشاحلا يف لاق :ةمياشملا ةقالعلاو .ةيلصألا

 عماجم رونلاب ةيادحملا تهبش :ىدهلل رونلا ةراعتسا ءارحإ يف لاقيو «ةلالضلل ةملظلا ةراعتسا ءارجإ ف وه هركذ
 ةراعتسالا قيرط ىلع ةيادهلا وهو «هبشملل - رونلا وهو - هب هبشملا ىلع لادلا ظفللا ريعتساو «لك يف ءادتهالا

 .ةيلصألاو «ةيحيرصتلا ةراعتسالا نيعم فنصملا مالك يف ءيجيسو «ةيلصألا ةيحيرصتلا



 ةينكم و ةحرصم ىلإ ةراعتسالا ميسقت ل ةراعتسالا

 يفرط دحأ فذح هيبشت ةراعتسالا لصأو .كلذ لبق ام ةنيرقلاو ءرونلاو ىدهلاو

 .هتادأو ,ههبش هجوو

 وه هل راعتسُملا «لاثملا اذه يفف .هنم اراعتسم هب هبشملاو هل اراعتسم ىمسي هبشملاو

 رونلاو تاملظلا ظفلو ءرؤنلاو مالظلا عم وهن هنم راعتسملاو ءىدهلاو لالضلا

 هبشملا ظفلب اهيف حرم ام يهو :ةحّرصم ىلإ ةراعتسالا مسقنتو .اراعتسم ىمسي
 :هلوق يف امك هب

 درَبلاب ٍباّنُعلا ىَلَع تَّضَعو ءادرو ٠ تَقَسَو سجن نم اًوُلوُل ترطمأَف

 «نويعلاو «عومدلل دّرّبلاو .ءِباّتُعلاو .«درّولاو ءسجرتلاو ولؤّتلا راعتسا دقف
 !تانلرألااو هيلماقألاو اندودخلاو

 مه امث ساقلا جارخإل الإ سيل باتكلا لازنإ نأل ؛«َكْي هنأ ٌباَتِكإت :ىلاعت هلوق وهو :كلذ لبق ام ةنيرقلاو
 يف هبشملا وه ءيفرط دحأ فذح ثيحب لب ءاقلطم ال نكل :هيبشت .دشرلاو ىدهلا ىلإ يغلاو لالضلا نم هيف

 هب هبشملا سنج يف هبشملا لوحد ءاعدا حصيل ؛هتادأو ههبش هجو فذحو «ةينكملا يف هب هبشملاو ؛ةحرصملا

 ةراعتسالا ظفل نم قاقتشالا مص ءاردصم قالطإلا اذه ةراعتسالا ناك امل مث .رخآلا ىلع امهدحأ مسا قالطإو

 تاقلعتم ىلع ءامسألا هذه قلطتو «راعتسملاو هنم راعتسملاو هل راعتسملا هنم قتشيف ءردصم لك نأش وه امك

 يلع قلطأو هريغل وه يذلا ظفللاب هب يأ يذلا وه هنأل ؛هل اراعتسم ىمسي هبشملاو :هلوقب هيلإ راشأ امك هيبشتلا

 .هبحاص نم بوثلا هل ريعتسا يذلا ناسنإلاك راصف

 .هريغ سبلأو هبوث هنم ريعتسا يذلا لجرلاك وهف «هريغ ىلع قلطأو هظفل هنم ريعتسا يذلا وه ذإ :هنم اراعتسم
 «نيهبشملا ىدهلاو لالضلا وه هل راعتسملا ككل ُهنلَرْنَأ ٌباَتِكإَم :ىلاعت هلوق نم ركذ يذلا :لاثملا اذه يفف

 ىتأ هنأل ؛اراعتسم ىمسي رونلاو تاملظلا ظفلو يأ امهظفلو ءامهي هبشملا رونلاو مالظلا ئيعم ره هنم راعتسملاو

 نم هنوك ءاعداب هبشملا هب ديرأو :هب هبشملا ظفلب .هسبالل هبحاص نم راعتسملا سابللاك هريغل هبحاص نم هب

 نويلاو "ولولا" عومدلل راعتسا ىعأ ةروكمذملا ريغلا تاهبشملل اه ةيشملا :حإ ولولا راعتسا دقف .هسنج
 هب ديرأو هب هبشملا ظفلب انهه حّرص دقف «"دربلا" نانسألاو ؛"بانعلا" لمانألاو ؛"درولا" دودخلاو "سجرنلا"

 .هب هبشملا سفن هنأ ءاعداب «هبشملا



 ةيعبت و ةيلصأ ىلإ ةراعتسالا ميسقت ل ةراعتسالا

 هلوقك «همزاول نم ءيشب هيلإ زمرو هب هبشملا اهيف فذح ام يهو :ٍةينكُم ىلإو
 رئاطلا راعتسا دقف«[14 :ءارسإلا] ه(ِةَمْحَرلا َنِم ّلذلا َحاَنَج اَمُهَل نضِفْحاَوظ :ىلاعت

 لالا كابللا كابتإو حاتللا وهوا همزاول نم ءيشب هيلع لدو هفذح مث ءلذلل

 ايفا ةاراعتسا هنوّمسي

 ةراعتساك قتشم ريغ اممسا راعتسملا اهيف ناك ام :يهو ةيلصأ ىلإ ةراعتسالا مسقنتو

 وأ ءالعف راعتسملا اهيف ناك ام :يهو ةيعبت ىلإو.ىدهلل رونلاو ءلالضلل مالظلا

 قل يمل .آ/ هج هيب ال قامت دكت هميرغ يفتك بكر نالف :وحن اقتشم امسا وأ ءافرح

 زمر نكلو «هركذب حرصي ملو :خلإ هب هبشملا اهيف فذح .هبشملا ركذ مث ءيشب ءيش اهيف هبش ام يهو :ةينكم ىلإو
 يف هبشملا لوحد ءاعدا وهو «ةراعتسالا نم دوصقملا وه ام ىلإ هنم لقتنيل ؛هبشملل تبثأ يذلا همزاول نم ءيشب هيلإ

 هيف هّبش دقف ه(ةَمْحَتلاَنِملَذلا َحاَنَج اَمُهَل ضِفْحاَوإِم :ىلاعت هلوقك هب هبشملا سبال ام هسبال ثيح هب هبشملا سنج
 وهو همزاول نم ءيشب هيلع لدو ءهركذب حرصي ملو هفذح مث «هبشملا لذلل هب هبشملا رئاطلا راعتسا مث «رئاطلاب لذلا

 حانجلا تابثإو يأ هل مزاللا تابثإ كلذلو «رئاطلا سنج نم هنأ ءاعدا ىلع لديل ؛لذلل مزاللا اذه تبثأو «حانجلا

 لإ اهئارجإ يف لاقيو :ةيشاحلا يف لاق هب هبشملا سنج نم هبشملا نأ عماسلا ليخي هنإف «ةيلييخت ةراعتسا هنومسي لذلل

 .نايبلاو حرشلا نع ينغ:حضاو هريرقتو
 مويلا تيأر :كلوق يف ميرك لحرل متاح ظفل ةراعتساك ةيقصو عونب اروهشم املع وأ :لالضلل مالظلا ةراعتساك

 اهنيب ّيلا ةيعبتلا فالخب ىرحأ ةراعتسا ىلع اهئانتبا ريغ نم ةلاصإلاب اهفوكل ؛ةيلصأ ةراعتسالا هذه تيمس اهنإو ءامتاح

 ةراعتساو «رخآ لعفل لعف ةراعتسا نإف ءىرخأ ةراعتسا ىلع ءئتبتو فقوتت اهإف :اقتشم ام“ ."ةيعبت ىلإو" :هلوقب

 يه امنإ ءرخخآ فرح فرح ةراعتساو .نيريخألا ردصمل نيلوألا ردصم ةراعتسا رابتعاب امه امنإ ءرخآ قتشمل قتشم مسا

 .رخآلا فرحلا يعم قلعتمل لوألا فرحلا يعم قلعتم ةراعتسا رابتعاب

 -هبشملل .- رئاطلا وهو - هب هبشملا ظفل ريعتساو «رئاطب لذلا هبش :اهئارحإ يف لاقيو :ةمحرلا نم لذلا حانج
2 

 .حانجلا وهو ءهمزاول نم ءيشب هيلإ زمرو رئاطلا فذح مث ؛ةيلصألا ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع - لذلا وهو

 اظفل ريعتساو «رهقلاو ةطلسلا عماجيب بوكرلاب ديدشلا موزللا هبش :اهئارحإ يف لاقيو :ةعرغ يفتك بكر نالف

 قيرط ىلع مزل نيعمب بكر مؤزللا نيعمب بوكرلا نم قتشا مث موزللا وهو «هبشملل بوكرلا وهو «هب هبشملا
 .ةيعتلا ةيعرضلا ةراهسألا



 ةيعبت و ةيلصأ ىلإ ةراعتسالا ميسقت ف ةراعتسالا

 ٠[ ةيآلا:ةرقبلا] (ْمهّبَر نم يده ىَلَع كلو
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 8 :ىلاعت هلوقو «ةديدش ةمزالم همزال يأ أ

 .ةماتلا ةيادحلا ىلع لوصحلا نم اونكمشت يأ

 :هلوق وحنو

 كناسحإ

 .هايإ هتسبلأ يأ «توملا سابل هتقذأ :وحنو

 ءاهبشم ةمزالملا يأ يناثلا ردصم لعجي نأب نيلعفلا نيذه يردصم نيب الوأ هيبشتلا رّدقي :ةديدش ةمزالم همزال

 قتشي مث «بوكرلا ظفل ةمزالملل راعتسي مث «نكمتلاو رهقلا عماجم هب اهبشم بوكرلا يأ لوألا ردصم لعجيو

 ؛ةيعبت لعفلا يفو ءاهتيلوأو اهتلاصإل ؛ةيلصأ ردصملا يف ةراعتسالا نوكتف "بكر" لعف راعتسملا بوكرلا نم
 .حلإ "اهئارجإ يف لاقيو" :هلوق نم ةيشاحلا يف امل لصاحلا وه اذهو ءاهرخأتو اهتيعرفل
 يذلا ءالعتسالا قلطم نيبو «ىدهلاب يدهملل يذلا قلعتلا نيب الوأ هيبشتلا ردقي :مهبر نم ىده ىلع كئلوأ
 ريسفت دنع اهنع ربعي ام وه .ءاولاق ام ىلع فورحلا. يناغم تاقلعتم. دارملا نأل ا ةملك ئععم قلعتم وه

 ىدهلاو يدهملا نيب يذلا قلعتلا كلذ لعجيف «ةيفرظلا اهانعم "يف"و «ةياغلا ءادتبا اهانعم "نم" :انلوق لثم اهيناعم

 نم امهنم الك سبال ام امهنيب هبشلا هجوو ءهب اهبشم "ىلع" ةملك نعم قلعتم وه يذلا ءالعتسالاو ءاهبشم
 يئزجلل ةعوضوملا "ىلع" ةملك راعتسي مث ءامهنم نيئزحلا نيب هيبشتلا «هيبشتلا اذه عبتيو .طلستلاو نكمتلا

 ف ةراعتسالا نوكيف .ءىدهلاو يدهملا نيب قلعتلا قلطم نم يئزحلا صاخلا قلعتلل ءالعتسالا نم :صوصخملا
 اذهو «ةيعبت "ىلع" نيعم وه يذلا يئزحلا ءالعتسالا يفو «ةيلصأ "ىلع" نعم قلعتم وه يذلا يلكلا ءالعتسالا
 ردقي - لدأ - يأ :قطنأ .خلإ "طابترا قلطم هبش اهئارجإ يف لاقيو" :هلوق نم ةيشاحلا ف امل ليصفتلا وه

 هبشلا هجوو ههب اهبشم قطانلا قطنو ءاهبشم ءيش ىلع ناسنإ لاح ةلالد لعجي نأب قطنلاب ةلالدلل الوأ هيبشتلا
 راعتسملا قطنلا نم قتشي مث ؛ةلالدلل قطنلا ظفل ةراعتسا ربتعي مث ءامهنم لكب نهذلل ئعملاو .لولدملا حاضتا امهنيب

 هيبشتلا ربتعي :هايإ هتسبلأ .ةيعبت ةقتشملا ةفصلا يفو «ةيلصأ ردصملا يف ةراعتسالا نوكتف «قطنأ يأ ةقتشملا ةفصلا

 ةقاذإلا لعجي نأب - سابلإلا يأ - يناثلا لعفلا ردصم نيبو - ةقاذإلا وهو - لوألا لعفلا ردصم نيب الوأ

 - هيلإ زمريو هب هبشملا ظفل فذحي مث «ةقاذإلا يأ هبشملل سابلإلا يأ هب هبشملا ظفل راعتسي مث «سابلإلاب اهبشم

 لعتسم نيب طابترا قلطم, ىدهو يدهم نيب طابترا قلطم هبش :اهئارجإ ٍف لاقيو :لوصحلا نم اونكمت يأ

 نم يئزح نم "ىلع" تريعتسا مث «تايئزجلل نييلكلا نم هيبشتلا رسف «لك يف نكمتلا عماجي هيلع ىلعتسمو

 .ةيحيرصتلا ةراعتسالا قيرط ىلع هبشملا تايئزحج نم يئزحجب هب هبشملا تايئزح



 ةدرجم و ةحشرم ىلإ ةراعتسالا ميسقت ١و ةراعتسالا

 رتشالاف ١5[« ةيآلا نم:ةرقبلا] ل راجت تحبَر مق ىَدُهْلاب ةَلالَّضلا اًروتشا يذلا

 اهيف ركذ يلا :يهو ةدرجم ىلإو ,حيشرت ةراجتلاو حبرلا ركذو :لادبسالل ةراعتسم

 امل سابللا ريعتسا [11؟:لحنلا] ك«يِْوَحْلاَو عوُجْلا َاَيهللا اهَاَدَاَف :وحن ءهبشملا مئالم

 يلا يهو ةقلطم ىلإو .كلذل ديرحت ةقاذإلاو ,فونخملاو «عوجلا دنع ناسنإلا يشغ

 «حيشرتلا ربتعي الو «[77:ةرقبلا] هللا َدْهَع نوضقتيإ» :وحن مئالم اهعم ركذي مل

 .ةنيرقلاب ةراعتسالا مامت دعب الإ ديرجتلاو

2 

ِ 

 نوكتف «تقذأ نيعمب تسبلأ هنم راعتسملا سابلإلا نم قتشي مث «ةينكملا ةراعتسالا قيرط ىلع سابللا وه يذلا همزالب -

 :ةيشاحلا يف لاق امل لصاحلا وه اذهو «ةيعبت ةينكم ةراعتسا لعفلا فو «ةيلصأ ةينكم ةراعتسا ردصملا يف ةراعتسالا

 :هلوق يأ لوألا لاثملا نأ امك ةيعبت لعفلا يف ةراعتسالا نوكل لاثم اضيأ اذهف «خلإ ةقاذإلا تهبش اهئارجإ يف لاقيو

 .ةينكم انهو «ةيحيرصت كانه ةيعبتلا ةراعتسالا نأ الإ هل لاثم «ةعرغ ىفتك بكر نالف

 ىبم نأل امي تيم امنإو :ةحشرم .همدعو نيفرطلا دحأل مئالملا دوجو رابتعاب :خلإ ةراعتسالا مسقنتو
 ةوق ديفي هب هبشملا ميالي ام ركذ نأ مولعملا نمو .هب هبشملا سفن هنأك هبشملا لعجو «هيبشتلا يسانت ىلع ةراعتسالا

 .ةيوقتلا ئعمه حيشرتلا نم نيشلا حتفب ةحشرملاب تيم كلذلف ؛ةراعتسالا ىوقت هتوقبو «يسانتلا كلذ

 كف عماجلاو «ىدهلاو ةلالضلاب هقلعت ةنيرقب لطابلاب قحلا لادبتسال ؛رحخآب لام لادبتسا نم :راعتسم ءارتشالاف

 :حيشرت .هل نيمئالملا ءارشلا ىلع عيرفتلا ليبس ىلع ةراجتلاو حبرلا ركذو .هيف بوغرملاب لصوتلل هنع بوغرملا
 .ةحشرم تناكف «ةراعتسالل ةيوقتو

 ريغتسا»ٍِفْوَحْلاَو عوُجْلا َاَيِل للا اَهَتادامإم :وحن .حيشرت نم .اهيوقي امع اهدرجتل ؛ةدرحمب تيمس امنإو :ةدّرجم
 ىلع اهعقوأ يلا :ةقاذإلاو .دئادشلا ضعب نم امهدنع هب سبلتو ءفوخلاو «عوجلا دنع ناسنإلا يشغ امل سابللا

 ىرحب اهيرخ ؛هبشملا وه يذلا رضلاو سؤبلا نم فوخلاو ؛عوجلا نم مهيشغ امل ةمئالم فوخلاو ؛عوجلا سابل
 هقاذأ"و ."ءارضلاو سؤبلا نالف قاذ" :لاقي اهيف اهعويشل ؛اهنم سانلا سمي ام «دئادشلاو ايالبلا يف ةقيقحلا

 .هبشملل الو «هب هبشملل ال الصأ :مئالم .حيشرتلا نم اهيوقي امع ةراعتسالا كلذل ديرحت يهف "باذعلا

 ضقنلا مئالي ام انهه ركذي ملو «دهعلا لاطبإل لبحلا تاقاط كفو «خسفلا وهو ضقتلا ريعتساف :هّللا دهع نوضقني
 تيمس اذلو «مئالملا ديق نع ةقلطم ةراعتسالا تناكف «هبشملا وه يذلا دهعلا لاطبإ مئالي ام الو هب هبشملا وه يذلا

 - يف هبشملا مئالمو ,حيشرتلا يف هب هبشملا مئالم ركذب دارملا نأل ؛ةراعتسالا دوجو ىلع ةلادلا :ةنيرقلاب .ةقلطملاب



 لسرملا زاجما ةلثمأ 1 لسرملا زاجما

 لشرملا زاجملا

 لكك:ةهّباشملا ريغ هتقالع ءزاجم وه

 .ديلا اهببس يلا هتمعن يأ "نالف دي تمظع" :كلوق يف ةيببسلا ١-

 :كلابلا هنع تيستي"ا رن يأ "قاب ءامّسلا ٍترطمأ" ' فال رف! ةيبيسملاو 7

 .سيساوجلا يأ ودعلا لاوحأ ىلع علطتل ؛ُنويُعلا تلسرأ" :كلوق يف ةيئزحلاو -*
 .مهلمانأ يأ 1١[ :ةرتبل]4ٌحِهناَذآ يف ْحُهَعباَصَأ َنوُلَعْجَيإ:ىلاعت هلوق يف ةّيلكلاو -4

 .نيغلابلا يأ [؟ :ءاسلا] 4(ْحُملاَوْمَأ ىَماَنيلا اوُنآَوإ# :ىلاعت هلوق يف ناك ام رابتعاو -

 .ابنع يأ[ :فسون]« اره ُرِصْعَأ يِناَرَأ نإ :ىلاعت هلوق قف نوكي ام رابتغاو 7

 ةراعتسا لك نأل ؛ًالصأ ةقلطملا ةراعتسالا دجوت ال نأ ال ءاهتنيرقب ةماتلا ةراعتسالا عم امهركذ وه امنإ ,ديرجتلا -

 دحوت مل ًاقلطم مئالملا ركذ اهيف ربتعا ولف «نيفرطلا دحأل ةمئالم اوك نع ولخت ال يهو «ةنيرق نم اهل دب ال
 .ةقلطملا ةراعتسالا دوجو روصتي ملف ءامهدحأ نع ةيلاخ ام ةراعتسا

 ىلع ديلا قالطإف «ةمعنلاب دوصقملا صخخشلا ىلإ لصت اهنمو ءديلا نع ردصت نأ ةمعنلا نأش نم نأل :ديلا اهببس

 نال ءرلسملا يرإو تاسلا كنف طم ىلإ راكي كاسل ين رظمأ يعم ناعيا قالطإ نم رك ذ اميق .ةمعنلا
 يه يلا نيعلا تقلطأ دقف :سيساوجلا يأ.لوألا سكع اذهو «هببس ىلع ببسملا قالطإ نم وهف «تابنلا ببس رطملا

 ىلع ءزج لك قالطإ حلصي ال نكلو ءودعلا تاروع ىلع علطي يذلا بيقرلا صمخشلا وهو ؛هيلع سوساجلا ءزج
 نإف «لاثملا اذه يف امك لكلا نم دصق .يذلا ئيعملاب صاصتحا ديزم هل يذلا ءزجلا مسا قلطي امنإو .ازاحي لكلا

 ءازجأ نم اهريغو ديلا فالخب «ةيبيقرلا هنع تفتنا اهالول ذإ ؛نيعلاب ابيقر اصخشو ءاسوساج ريصي امنإ ناسنإلا

 .ديقعتلا ثحب يف اذه لثم رم دقو هيلع اهقالطإ زوجي ال هنإف «نيعلا ىوس سوساجلا
 نامزلا يف هيلع ءيشلا ناك يأ :ناك ام رابتعاو .اهئازجأ يه ىلا لمانألا يف عباصألا تلمعتساف :مهلمانأ يأ

 نيغلابلا ىلع ىماتيلا قلطأ دقف ءَنيغلابلا يأ كْهَلاَوْمَأ ىَماَيلا اوثآّوإ# :ىلاعت هلوق يف امك ءنآلا هيلع سيلو «يضاملا

 دعب وه امنإ لاملا ءاتيإ نأل ؛نآلا مهل ادوجوم فصولا اذه سيلو ؛غولبلا لبق متيلا فصو ىلع اوناك مهنأ رابتعاب

 .لابقتسالا يف ارم نوكي هنأ رابتعاب بنعلا ىلع رمخلا قلطأ دقف «رصعلا دعب رمخلا ىلإ لوؤي :ابنع يأ .غولبلا



 هفيرعت 0 بكرملا زاجما
 "هّلهأ يأ كلذ سلحمل نرَك' وح ةيلحملاو -ا/

 ٠00[ :نارمع لآ] ه/َكوُدِلاَخ اهيِف مه هللا ِةَمْحَر يف :ىلاعت هلوق يف ةيلاحلاو -

 .هتنج يأ

 بكرملا زاجملا
 ًازاجم يمس «ةمياشملا ريغ ةقالعل ناك نإف هل عضو ام ريغ يف لمعتسا نإ ءبكرملا

 :هلوق وحن ءاشنإلا يف تلمعتسا اذإ ةيربخلا لمجلاك ابكر م

 ُقَنوُم ةكمب يِناَمْثُجَو «ٌبيِنَج دعصُم َنيِناَمّيلا بكّرلا َعَم َياَوَه

 ع نإو .رسحتلاو نزحتلا راهظإ لب «رابخإلا تيبلا اذه نم ضرغلا سيلف

 0 17 ,ةيليثمت ةراعتسا ىمعم ةمياشملا هتقالع

 .لاحلا ىلع لحما قالطإ وهف هيف نولحي يذلا هلهأ ىلع قلطأ دقو «عامتجالا ناكمل مسا سلجملا نإف :هلهأ يأ

 بكرملا زاحنا :ةيشاحلا يف لاق :بكرملا زاجما .لحملا ىلع لاخلا مسا قلطأ دقف «ةمحرلا هيف لحت يلا :هتنج يأ

 اذهي هل نأل ؛ةيعضولا ةلالدلا رابتعاب هل رابتعاب هل ةيزاحما توبث اًّيوغل زاحملا نوكب دارملاو ,يوغللا زاحملا نم هيمسقب
 امك يلقع رمأ وه يذلا دانسإلا رابتعاب هل ةيزاحملا توبث نأل ؛يلقعلا زاجل نع هب زرتحاو «ةغللا لإ ةبسن رابتعالا

 هنأ رهاظلاو ءاندنع ةدوجوملا ةخسنلا يف اذكه :ابكرم ازاجم .ةقالعل كلذ نوكي نأ دب الف :هل عضو ام ريغ.ءيجيس

 ءروهمجلا هل ضرعتي مل ام مسقلا اذه نأ «ماقملا ليصفتو .هيف لسرملا زاجل ةدعاق نايرح ؛ًالسرم ًابكرم ًازاحب يمس

 بكرملا زاجماب الو ءبكرملا زاحملاب ال ءالصأ مسقلا اذه ةيمست مهنم تأتي ملف يناثلا مسقلاب بكرملا زاحملا اوصخو
 هجو هل سيل امم بكرملا يف نيزاخا ٍيدعاق نايرج ةحارص عم مسقلا اذه لامهإ نأ نوققحملا ققح املو ؛لسرملا

 دحأ مالك نم انل رهظي ملو «يبيكرتلا لسرملا زاحباب وأ ءلسرملا بكرملا زاحاب هومو ءاضيأ مسقلا اذهب اوضرعت
 ظفل بتاكلا نم طقس وأ «كلذ ىلع علطا فنصملا لعلو .طقف بكرملا زاحبلاب يأ ماعلا مساب مسقلا اذه ةيمست

 اا ا ل هللاو ءابكرم ًازاحب يمس هلوق دعب لسرملا
 كارما بك رمال زا اضف «ةمباشملا ةقالعل ال ؛موزللا ةقالعل هل عوضوملا ريغ يف رابخإلا اذه لامعتسا عقوف ءامي

 اذه هيلع يئتبي يذلا“ .هيبشتلا نلف ؛ليثمتلا ىلإ  ةبسنلا امأو «ةرهاظف ؛ةراعتسالاب ةيمستلا امأ :ةيليثمت ةراعتسا

 ل ل ا يو نكي ام رهو ةايقق الإ نوكي الا بك رللا زاخلا نم مسفلا



 هفيرعت 01 يلقعلا زاجما

 يلقعلا زاحا

 001 الا رزلا ل داعم يقام وأ «ِلعفلا دانسإ وه

 ّيِشَعلا ٌرَمَوِةاَدَعلا دك َريبكلا ىَتفَأَو َريِغَّصلا باش

 ذإ ؛هل وه ام ريغ ىلإ دانسإ ؛يشعلا رورمو ةادغلا رك ىلإ ءانفإلاو ةباشإلا دانسإ نإ

 نم ةلصاحلا ةيسحلا ةروصلاب رمألا اذه يف هددرت نم ةلصاحلا ةيلقعلا ةروصلا هّيشف :ىرخأ رخؤتو ًالجر مدقت كارأ

 «ةهبشملا ةروصلا نيب هبشلا هجوو «هتدارإ مدعل ؛ىرخأ رحؤيو «باهذلا ةدارإل ةرات ًالجر مدقيف ءبهذيل ماق نم ددرت

 هنع فكلاو ؛ةرم رمأ ىلع مادقإلا قلطم ًافصتم امهنم دحاو لك ن دوك يه لا ةئيهلا نم لقعي ام اهب هبشملا ةروصلاو

 ةروصلل اهب ةهبشملا ةيناثلا ةروصلل عوضوملا مالكلا ريعتسا هجولا اذه يف نيتروصلا نيب هيبشتلا ربتعا امل مث .ىرخأ

 .ةيسحلا ةروصلا سنج يف ةيلقعلا ةروصلا لوحدل(؛ ًءاعداو ةةيبشتلا يف ةغلابم ةهبشملا ىلوألا

 يلا لامعتسالا ةيشافلا ةبكرملا تازاحبل الإ تسيل اهنأل ؛ةرئاسلا لاثمألا رئاس ةيليثمت ةراعتسا هنوك يف مالكلا اذه لثمو

 :ةراعتسالا ءارجإ يف لاقيو :لاق ثيح ةيشاحلا يف عقو امل ليصفت اذهو «ةيليثمتلا ةراعتسالا بسح ىلع لمعتست

 رخؤيف هديري ال ةراتو ءالحر مدقيف باهذلا ديري ةراتف ءبهذيل ماق نم ددرت ةروصب رمألا اذه يف هددرت ةروص انهّبش

 .ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم اهلك ةرئاسلا لاثمألاو «هبشملا ةروصل هب هبشملا ةروص ىلع لادلا ظفللا انرعتسا.مث .ىرحأ

 وأ لعفلا كلذ ءيش ريغ ىلإ يأ :هل وه ام ريغ .ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلاو «لوعفملا مساو ؛لعافلا مساك :ةانعم

 ام سيل ريغلا كلذب دارملا .نكلو «لوعفملل ىنبملا يف هب لوعفملا ريغو «لعافلل ئبملا يف لعافلا ريغ نعي هل نيبم هانعم

 ا يال لا ل ل يل 2 رع امري ةليغللا يب ملكدلل دنع ريغ وه ام الو هيقاو ريغ وه

 هل وه ام نيبو.ريغلا شللذ نيب ةقالعل لب ءاقلطم ال نكلو «هداقتغا يف هلروه ام ريغ هنأ ىلع ةنيرق ؛هبيصن رابتعاب هلاح

 نود نم هلمعو لقعلا فرصتب وه اهإ هلم هزواجت نأل ؛"يلقع ًازاحب" يمسو «لقعلا ىلإ زاجل اذه بسن امنإو
 عيبرلا تبنأ" ريصي اذهو «نيعملا اذه ريغ هلحم لعج عضاولا نأل ؛هايإ هزواجت نإف «يوغللا زاحما فالخب ةغللا ةيلحدم

 :امهدنع عضولا توافتل ال ءامهلقع لمع توافتل ؛ةقيقح يرهدلا نمو ءازاحم دّحوملا نم "لقبلا

 اهعوجر يأ :ةادغلا رك .ريبكلا يف ءانفلا دجوأ يأ :ريبكلا ىنفأ :ريغصلا ف بيشلا دجوأ يأ :ريغصلا باشأ

 .نامزألا بقاعت اممي دارملاو ءاهروضح دعب امياهذ يأ :يشعلا رمو .امباهذ دعب



 اهفيرعت ١و ةيانكلا

 .ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ف ينفُملاو يذحلا

 «[0:ةعراقلا (ةّيْضاَر ٍةشيعإ» :وحن لوعفملا ىلإ لعافلل نب ام دانسإ يلقعلا زاحبلا نمو

 هر انامرلا ليو" لج دج ردا رديصللا نتف كالإلاوي .!غعنُمم ليس" وحن هسكعو
 «"ةنيدملا ريمألا يب" :وحن ببسلا ىلإو ؛"راج رف". :وحن ناكملا ىلإو ."مئاص هرامت'

 .دانسإلا يف نوكي يلقعلا زاحاو ءظفللا يف نوكي يوغللا زاحبلا نأ قبس امث ملعيو

 ةيانكلا

 .ةفاقلا لوط يآ'داجتلا لوط": وحن علا كلذ ةدازإ زاوح عم هانعم مزال هب ديرأ ظفل يه

 ال «عقاولا بسحب هل وهءام ريغل دانسإلا اذه نوك الإ سيل اذهي تباثلا نكل هيف ةهبش ال امم اذه :ىلاعت هللا وه

 ملعي مل ام زاحا ىلع اذه. لمحي الف «نامزلا ريثأت دقتعي يرهد هلئاق نأ لامتحال ؛ملكتملا داقتعا بسحب هل وه ام ريغل

 هنوكل ؛ايقيقح دانسإلا ناك :رهاظلا فالح ةدازإ ىلع .ةنيزرق نكت. مل ول هنإف ءهرهاظ دقتعي مل هلئاق نأ ةنيرقب

 لوعفملا ريمض ىلإ تدنسأو: لعافلل ةينبم ةيضارلا نإف :ٍةيِضاَر ٍةَشيِع .رهاظلا يف ملكتملا دنع هل وه ام ىلإ ادانسإ

 ليس :وحن لعافلا ىلإ لوعفملل نب ام دانسإ يأ :هسكعو .اهبحاص وه امنإ يضارلاو «ةيضرم امنأل ؛ةسيِع وهو هب

 لعافلا ريمض ىلإ دنسأو «لوعفملل بم معفملاف «هتألم يأ "ءانإلا تمعفأ" :لاقي ولم يأ -نيعلا حتفب - معفم

 دج" :وحن ردصملا ىلإ لعافلل ٍئب ام دانسإ يأ :دانسإلاو .يداولا وه امنإ ءولمملاو «يلاملا هنأل .؛ليسلا وهو

 نإف ."مئاص هرامف" :وحن نامزلا ىلإ لعافلل يب ام دانسإو .لعافلل بملا لعفلا هيلإ دنسأ ردصم دجلا نإف «"هّدج

 :وحن ناكملا ىلإ لعافلل ٍنِب ام دانسإو .لعافلل نب يذلا مئاصلا هيلإ دنسأ دقو ؛موصلل نامزو هيف موصم راهنلا

 «"ةنيدملا ريمألا ب" :وحن ببسلا ىلإ لعافلل نب ام دانسإو «هنايرحج ناكم رهنلاو «ءاملا وه يراجلاف ؛"راج رمف"

 .ةلمعلا وه ةقيقح ينابلاو «ءانبلل رمآ ببس لعفلا هيلإ دنسأ يذلا ريمألا نإف
 يلقعلا زاجملاو ءظفللا يف نوكي يوغللا زاحملا نأ «يلقعلاو يوغللا زاحبلا يمسق فيرعت نم يأ : قبس ام ملعيو

 اذكب تينك ردصم هنأل ؛ءيشب حيرصتلا كرت :ةغللا يف :ةيانكلا .لقعلاب كردي رمأ وه يذلا دانسإلا يف نوكي

 0 «ىععملا كلذ ةدارإ زاوجب عم هانعم مزال هب ديرأ ظفل :حالطصالا يفو ءهب حيرصتلا تكرت اذإ اذك نع

 ةيقحلا عملا ةدارإ هعم زوجي ال نكل هب مزاللا ةدارإ قلطم يف ةيانكلا كراش نِإو هنإف «ءزاحملا فالخب مزاللا

 رانش اونإتب اهل «يقيقحلا ئعملا ةدارإ نم ةعنام ةنيرق اهبحصت ال ةيانكلا نأ ةهج نم قارتفالا كلذو
 ليوط يأ هانعم مزال هب لل ا اذإ فيسلا لئامح وهو «"داجنلا ليوط" :وحن يلصألا ئعملا ةدارإ نم ةعنام

 .داجعلا ةلاوط ىلا لادن هدرز وزن لع ةقلزق "طوخ ال" تآيأ ضيا كاحجنلا ل ولف ةقيفح :ةدازإ زاؤج عم «ةماقلا



 ةيانكلا ماسقأ 0 ةيانكلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هنع ينككملا رابتعاب مسقنتو

 :ءاسنخلا لوقك ٌةفص اهيف هنع نيكملا نوكي ةيانك :لوألا

 امش اما ِداَمّرلا ريك . ِداَمعلا ُعيِفَر ٍداَجّنلا ليوَط
 .ميرك دّيس «قماقلا ليوط هنأ ديرت

 تحت مركلاو ,هيبوث نيب دجّملا" :وحن ةبسن اهيف هنع ئكملا نوكي ةيانك :يناثلاو
 فوص | ةبسن 0

 .هيلإ مركلاو دحبلا ةبسن ديرت «هئادر

 انكلا قيرطب هماهفإ دصقيو «هيلإ يلصألا ئععملا نم لاقتنالا بلطي يذلا يأ :هنع ينكملا رابتعاب
 عب كيال ففص نركيإلا وار :كقارصررلل ةفضرتت وكي وأ «تافصلا نمب ةفض نوكيا نأ. امإ هنأل :ماسقأ ةثالث

 اذهيو . ىوداتلا تعدل يفر مح )ا (ةماقلا لوط وال مركلا ور دوتباكل يغلب امكاق"خينم يأ .:ةفص .اهيف ..ًاقوصوم
 «"ةبيرق"ف ةطساوب نكي مل نإ ؛ةفصلا وه يذلا هنع ٍنككملا ىلإ اهنم لاقتنالا نأل ؛ةديعبو ةبيرق :نابرض مسقلا

 عملا نوكي نأ نكمأ «ءافخلا يفن ال «ةطساولا مدع انهه برقلا ئعم ناك امل مث ."ةديعب" ف ةطساوب ناك نإو

 ءاشقألا انتاكنا ةيرحو»هطاوا نرد تلا فيكفاف ؛اككشاو نركي*نآو */لتعألاخلإ:ةبسلاب اقع. هنع يكمل
 :ءاسنخلا لوقك هلوقب هركذ يذلا لاثملا يف تعمتجا دقو .ةثالث مسقلا اذهل

 اًنْش ام اذ ٍداَمّرلا ُديِبَك  ٍداَمِعلا ُمِيِفَر ٍداَجَنلا ٌليِوَط

 رهتشا داجنلا لوط نأ كش ال ذإ ؛ةماقلا ليوط هنأ ةحضاولا ةبيرقلا ةيانكلا قيرطب داجنلا ليوط نم ديرت اُهِإف

 ديرتو .ةبيرق ةحضاو تناكف «ةطساو ىلإ جايتحا البو ءفلكت الب هنم مهفي ثيحب ةماقلا لوط يف افرع هلامعتسا

 هنم لقتنيو ةدايسلا ىلع هب لدتسي امم دامعلا عيفر نإف «ديس هنأ ةيفخلا ةبيرقلا ةيانكلا قيرطب دامعلا عيفر نم

 نم ديرتو .ةيفحخ ةبيرق تناكف ءطسو ىلإ جايتحا ريغ نم لّمأتلاب ليزي ءافخ عون لاقتنالا اذه ف نكل ءاهيلإ
 امك ةريثك طئاسو ىلإ جاتحي مركلا ىلإ دامرلا ةرثك نم لاقتنالا نأل ؛ميرك هنأ ةديعبلا ةيانكلا قيرطب دامرلا ريثك

 نع ال «ةفصلا نع تايانك تناك امنإ تايانكلا هذه مث .ةديعب ةيانكلا هذه تناكف «فنصملا مالك نم ملعتس

 يئكملا ناكف ءفصولا تاذلاب دوصقملا امنإو «ةيانكلاب ةدوصقم تسيل يهف ءامب حرصم انهه ةبسنلا نأل ؛ةبسنلا

 وهو - هيلع لمتشيو حودمملاب طيحي امل مركلاو دحما تابثإ نإف :هيبوث نيب دجملا .ةفصلا تايانكلا هذه يف هنع

 امهنأل ؛مركلاو دحملا سفن ال هيلإ مركلاو دحمل ةبسن اهيف هنع كملا ناكف ؛حودمملا تاذل امهتابثإ نع ةيانك - بوثلا

 .ةبسنلا اهيف هنع ٍنكملا ناكف «هيلإ مركلاو دحملا ةبسن ديرت لب «ةيانكلا قيرطب امهسفنأ ديرت الف ءاحيرص ناروكذم



 ةيانكلا ماسقأ ١ ةيانكلا

 رع زويل مم اهيتنطمؤوعلا نوكي ةيانك :ثلاثلاو

 ِناَعْضَألا ٌْعِماَجَم هيا محم ضي لكب نيبراضلا

 .بولقلا نع ناغضألا عماجمب ئك هّنإف

 ميرك يأ "داما هيك وه" .: وخيول" تيس طئاسولا اهيف ترثك نإ ةيانكلاو

 «خبطلا ةرثك مزلتست قارحإلا ٌةرثكو «قارحإلا ًةرثك مزلتست دامّرلا ةرثك نإف
 ةرثكو «نافيضلا ًةرثك عمزاتست قهلو, نيلكآلا ًةرثك مزلتست امهئرثكو ءزبخلاو
 :مركالا مراثست نافيضلا

 هنع كملا يأ

 .ديلب ّيبغ يأ ءؤحر نيمس وه :وحن "ا تيم «تيفتعو تلق نإو

 نوكسو «ميملا مضب "مذخم" .ءضيبأ فيس لكب :يأ "ضيبأ لكب" «نيبراضلا حدمأ يأ :خلإ نيبراضلا :هلوقك

 عماجملا "ناغضألا عماجم" حمرلاب نيبراضلا نينعاطلا حدمأ"و :يأ "نينعاطلا"و «عطاقلا يأ لاذلا رسكو «ءاخلا

 ةصتخم يه يلا :ناغضألا عماجمب .دقحلا وهو نغض عمج ناغضألاو «عمجلا نم ناكم مسا وهو «عمجم عمج

 «فوصوملا هيف هنع ٍيكملا نوكي امث انهه ةيانكلا تناكف :بولقلا نع .اهريغ يف ناغضألا عمتجت ال ذإ ؛بولقلاب

 .ةيانكلاب نابلطي الف «ةحارص ناتروكذم امهنأل ؛ةبسنلا الو «ةفصلا ال

 ابلاغ ؛كازدإلا دعب توي ةطئاشولا ةرئك نأل' ءاحيولت ”.هنع ئكملا ىلإ اهنم لاقتنالا يف يأ :طئاسولا اهيف

 مركلا نع ةيانك دامرلا ةرثكف ؛ميرك يأ "دامرلا ريثك وه" :وحن دعُب نم ءيشلا ىلإ راشي نأ لصألا يف حيولتلاو
 «قارحإلا ةرثكب الإ رثكي ال دامرلا نأ ةرورض ؛قارحإلا ةرثك مزلتست هب نيكملا دامرلا ةرثك نإف «ةريثك طئاسوب

 ةرثك مزلتست امقرثكو «زبخلاو خبطلا ةدئافب قارحإلا نأ بلاغلا نأل ؛زبخلاو خبطلا ةرثك مزلتست قارحإلا ةرثكو

 .لكؤيل خبطي امنإ خوبطملا نأ ةداعلا نأل ؛نيلكآلا

 عي" ظئاساولا+يأ تلقا نإ و +:ةلاعلا قم !ال تفايّتضألا“ لم نوكح اغإ نيلكآلا ةرثك نأ بلاغلا اذإ :نافيضلا ةرثك

 «ةراشإلا ءافح تدع فا نأ لصألا يف زمرلا نأل ؛ًازمر تيمس موزللا يف تيفخو «مورألا
 ًاوخر ًانيمس هنوكب ًاديلب اًيبغ هنوك نع ئيكيف «ديلب يبغ يأ " وخر نيمس وه" :وحن بجاحلا وأ «ةفّشلاب ةراشإلاك

 ةوابغلا نامزلتسي امهو ءافوكسو ةينهذلا ىوقلا ءاحرتسا .بلاغلا يف نامزلتسي ءوخرلاو نمسلا نأ طئاسوب

 .ةيفع ةدحاو ةطساو ةيانكلا هذه يف ققحت دقف .حضاوب سيل مازلتسالا اذه نكل «ةدالبلاو



 ةيونعم تانسحم 00 عيدبلا ملع

 :وحن ًةراشإو ءاميإ تيمس ءتحضوو نكت مل وأ ؛طئاسولا اهيف تلق نإو

 ٍلّوَحَتَي مل من 00 لآ يف , حر ىقلأ يملا تيرم وأ

 وشو قايسلا راقت هدؤقا يف, دئاطفب ةيانكلا نم عون كانهو .ًاداحبأ موك نع ةيانك

 *يينب' :سانلا ضي ضل كلوقك ,ةيجان يأ. لطرع ىلإ .مالكلا ةلامإ وهو ءًاضيرعت
 ."مهعفني نم سانلا

 مهدلملا ملع
 هوحجولا هذهو «لاحلا ىضتقمل قباطملا مالكلا نيسحت هوجو هب فرعي ملع :عيدبلا

 ىلإ اهنم عجري امو «ةيونعملا تانّسحملاب ىّمسي ىنعملا نيسحت ىلإ اهنم عجري ام
 .ةيظفللا تانسحم اب ىمسي ظفللا نيسحت

 نوكت نأ ةراشإلا لصأ نأل ؛ةراشإو ءامإ تيم موزللا يف اهتلق عم تحضوو «ةيلكلاب تمدعنا يأ :خلإ نكت ل وأ
 لوحت الب ةحلط لآ يف لخرلا دحما ءاقلإف «مهريغ ىلإ مهنع لحتري مل يأ :لوحتي مل .ءاميإلا اهلثمو «ةرهاظ يهو ؛ةيسح

 يهعم مهريغ نادجو مدعل ؛ةحلط لآ وهو ههب موقي فوصوم نع هل دب ال ةفص دحا نأ ةطساوب :خلإ ةيانك .مهنع

 قايسلاب دوصقملا ىلع لدي بناج يأ :ةيحان .روهظلا عم طئاسولا تلق ةيانك يهف « ءاهسفنب ةنيب ةدحاو ةطساو هذهو

 نم نع ةيريخللا يفن هقايس نم مهفيو «سانلا عفني نم يف ةيريخلا رصح جيرصلا هانعمف :مهعفني نم سانلا ريخ .نئارقلاو
 بيرغلا :ةغللا يف :عيدبلا .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ,مالكلا قايس نم مهف يذلا يئانكلا ىعملا وه اذهو .سانلا رضي

 .ًافيطل :هيف.ًاييرغ راص يحب هزيغ وأ ؛ملع' نم هيف وه اميف:ةياغناك اذإ لادلا منضب "ءيشلا عذب" نم
 مالكلا كلذ ناك اذإ لب ءاقلطم ال نكل ًانسح مالكلا امي ريصي يلا رومألا هب فرعي يأ :مالكلا نيسحت هوجو

 كلت تناك الإو «لاحلا ىضتقمل هتقباطم ةياعر دعب مالكلل ةنسحم دعت امنإ هوجولا هذه نإف ؛لاحلا ,ىضقمل ًاقباطم

 نإو «تاذلاب الراب سك نيسحت اهنم دصقلا نوكي نأب :ىنعملا نيسحت ىلإ .ريزانخلا قانعأ يف رردلا قيلعتك هوجولا

 ةئعملل ةنسحم اهفوك ىلإ وه امنإ اهنم يلصألا دصقلا نكل ءاضيأ ظفللا_نيسحت 'هوجولا “كلت. ضعب ديفي دق ناك

 نيسحت اهنم دوصقملا نوكل :ظفللا نيسحت ىلإ :ةيونعملا تانسحم اب .ىمسي. نأب ئيعملا ىلإ عونلا اذه بسني اذحلو

 - ءاهل بلاوقو عباوت ظافلألاو «يناعملا وه يلصألا دوصقملا ناك امل مث .نيعملا نيسحت كلذ عبت نإو «تاذلاب ظفللا



 اهماسقأ 1 ةيونعملا تانسحملا

 :ناينعم هل ظفل ركذُي نأ :ةيروعلا ا

 «مالكلا رم همهف ةوداستي :بيرق أ

 «ةيفح ةنيرقل ةدافإلاب دارملا وه «ديعبو -ب

 :هلوقب دارأ ء[.:ماعنألا] ©راهنلاب ْمُتْحَرَج ام ُملْعَيَو ٍلْيللاِب مكافَوَتَي يِذَلا وهو :وحن
 :هلوقكو ب | 0 و زعو هديعبلا هانعم مش رح

 تسال ل ان راع ادم

 دك كاتس "قلو ةينخلا تنأ

 "ا نم عراضم لعف أ دوصقملا ديعبلا هانعمو ,ملع هنأ تبيرقلا ا نعم

 ."ةيونعم تانسحم" :لاقو ءاهمّدق اذلف «ظافلألل ةنسحملا هوجولاب مامتهالا نم ىلوأ امل ةنسحملا هوجولاب مامتهالا ناك -

 .نيرشعو ةعبرأ اهنم فنصملا ركذ ةديدع هوجو يهو
 نكي ملو ؛مهفي مل ًالصأ هتدارإ ىلع ةئيرق نكت ملول ذإ ؛ةيفح ةنيرقل ديعبلا ةدارإ نوكي نأ دب ال مث :ةدافإلاب دارملا وه

 ياس ناك نإو ءامك ايرورام هتدارإ ىلع ةرهاظ ةنيرق همث تناك نإو عةيروتلا و رع ظفللا جرخيف «ةدافإلاب ًادارم

 يف ةيروتلاو «بيرقلاب ديعبلا ئيعملا رتس هيف نأل ؛ةيروتل اب عونلا اذه يمس امنإو ءاضيأ ةيروتلا وعم نع ج رخيف «هلصأ

 .هريغ رهظأو ءهرتس اذإ ربخلا ىّرو ردصم لصألا
 0 مكفول ومو :وخحن بيرقلا نيعملا مئالي امم ًائيش عماجت م يلا يهو ةدرحم ىلوألا :نامسق ةيروتلا مث

 0 وهو :ديعبو ء'ندرك هتسخب' ةيسرافلاب هنع ربعي يذلا وهو :بيرق ةناينعم.ةل. رخل نإف راهب ْمَتْحَرَج ام
 نرقي ملو «بونذلا باكترا وهو «ديعبلا هانعم (َحْتْحَرَجم :هلوقب دارأ :لاق امك ديعبلا ىعملا انهه هنم دارملاو ءبونذلا

 بيرقلا ئيعملا مئالي امم ائيش عماجت يلا يهو «ةحشرم :ةيناثلاو .ةدرحبلا نم اذه ناكف «بيرقلا ىيعملا مئالي ام ءيش هب

 ؛ةصوصخملا ةحراجلا وه يذلا بيرقلا اهانعم سيل ةيآلا يف ديلاب دارملا نإف 47[4:تايراذلا] وأي اَهاَنييَءاَمَسلاَوط و

 دقو «ةردقلاو ةوقلا وهو ديعبلا اهانعم نيرسفملا هدام وه ام ىلع اي دارملا لب «هناحبس هيلع ةحراجلا ةلاحتسال

 ديلا. مئالي ءانبلا ذإ ؛[40/:تايراذلا] ] يأ اَهانيْبِ» :ىلاعت هلوق وهو «ةحراجلا وه يذلا بيرقلا ىئعملا مئالي ام امب نرق

 نيسحلا ركذ هب نرتقا دقو :داز نم عراضم لعف .دوصقمب سيل وهو «روهشملا ةيواعم نبال :ملع هنأ .ةحراحللا نيعمب

 .ةحشرملا ةيروتلا ليبق نم ناكف «بيرقلا هانعمل مئالم وه يذلا



 اهماسقأ .1١ ةيونعملا تانسحملا

 :وحن نيداضتم نيهجول المتحم مالكلا داريإ :ماهإلا كا

 ىندجلا»# دكا [ئاودبلت؛ ندخل هللا َكَراَي

 نَم ِتنَبي نكلو ت 2 رفظ ىدهلا َماَمِإ اي

 .ةءاثدل“ مذ كوكي. نأو" ةمظعل احاذم ناوكي نأ لمتحي "نم تنيب" :هلوق نإف

 «مهريغ وأ ساتل ءامسأ اهنكلو هل ٍةعوضوم ٍظافلأب ىنعم ةدافإ :هيجوتلا 8

 0 ا يع نحو وكلا ةئرعاف اذ

 :هلوقكو «سان ءامسأ ُرفعَجَو «يحيَو «عيبَرلاو ءلضفلاف

 نكي مل تلزلُز اذإ ُهاَرَت -28فُرخَز هل ِتيَّب نسح اَمَو

 .نآرقلا َنّم ِرَوُس ءامسأ نكي ملو ؛تلزلُو اذإو ءافرخُر نإف

 فا مهبَسْحَتَول نمر لع جب هه راكم قرب قت اوه :قابطلا ءجو

 نسفنل رظنلاب ءاوسلا ىلع نيداضتم نيهجول ًالمتحم مالكلا داريإ [وهو] .ًاضيأ نيدضلا لمتحم ىمسيو :ماهإلا
 مذلاو «حدملاو لإ نوكي نأ لمتحي .ءاعدلاو ببسلاو «مذلاو «حدملاك ةنيرقلل رظنلاب اههدحأ حّجرت نإو «ظفللا

 «هيحوتلا ئعم ف فنصملا هركذ ام اذه : جرا كما ةدافإ هيجوتلا .نيداضتم نيهجول ًالمتحم ناكف «ناداضتم

 اهيناعمل ةديفم ظافلأ :نكي ملو تلزلز اذإو ًافرخز .مامبإلا فيرعت يف فنصملا هنّيب ام هفيرعت يف روهشملاو

 .فنصملا هركذ ام ىلع هيجوتلا نم نوكتف «نآرقلا نم روس ءامسأ اهنكلو ءال يه ةعوضوملا
 ءاوس «ةلمجلا يف نيلباقتم نيينعم نيب لاصتالا ف دحاولا مالكلاك وه وأ ءدحاو مالك يف عمجلا وه :قابطلا

 قابط :نابرض وهو «لباقتلا شاملا ول ةريغالو وأ ءداضتلا نبات ناك «ءاؤس واي رابتعا“ وأ ايفتفَع لباقتلا ناك

 داقرلاو «ةظقيلا تركذف هيد وُقُرْمُهَو ًاظاَعيَأ َهْيَسْحَتَو :وحن ًابجوم امهانعم نالباقتملا ناظفللا نوكي نأب باجيإلا

 ةكلس رخآلاو بجوم اههدحأ «نيلباقتملا نيب عمجي نأ وهو تلا قابطو : تابثإلاو باجيإلا قيرطب نالباقتملا

 - «تبغم يناثلاو يفنم لوألا ملعلا نإف 'كاينُدلا املا ةفاقواط نرتب فوَتَلقَيال د مالا 0 َنكلَوظ :ىلاعت هلوقك



 اهماسقأ ١ ةيونعملا تانسحملا

 ةَيَحْلا َنِم ًاريهاظ َنوُمَلْعَي هَدوُمَلْعَي ال نماَنلا رْيكَأ َنِكلَولت ١[« ٠:فهكلا] ذوق ْمُهَو

 . [ةا/:مورلا] كايندلا

 ىلع كلذ لباقي امن ىتؤي مث «رثكأ وأ «نيينعك. ىتؤي نأ وهو :ةلباقملا قابطلا نم -أ

 مك :ةبوفلا]/ريثك اوُكْلَواليلق اوُكَحْضِيلَفط :ىلاعت هلوق وحن بيترتلا

 .:هلوقك «ناولألا ظافلآ نيب لباقتلا وهو :جيبدتلا هنمو -ب

 رض ننس نم يِهَوَألا لل اهلا ىّتأ اَمَهاارمُح ٍتوَملا باي ىَدَرت

 عفانلا ملعلا وه يفنملا نأل ؛ةنهارلا ةلاحلا رابتعاب انهه نكي مل نإو ءامهلصأ رابتعاب لباقت تابثإلاو يفنلا نيبو <

 ققحت يف حدقي ال رابتعالا اذمب امهنيب يئانتلا ءافتنأ نكل ءامهنيب يئانت الو اهيف عفني ال ملع تبثملاو «ةرخآلا يف

 .ةنهارلا ةلاحلا رابتعاب نكي ل نإو ءامهلصأ رابتعاب يئانتلا وه ربتعملا نأل ؛قابطلا

 اذكهو «ياثلل ياثلاو ًالوأ هب يأ امم لوألل ًالباقم ًايناث هب نأ امم لوألا نوكي ثيحب ًالوأ هب نأ ام :بيترتلا ىلع

 ءاكبلاب مث ءةلقلاو كحضلاب ىلاعتو هناحبس ىتأف كريب اَوُكَتَو اليل اوُكَحْضِيَلتال :ىلاعت هلوق وحن رخآلا ىلإ
 [كحضلا وهو] لوألا فرطلا نم لوألاب [ءاكبلا وهو يناثلا فرطلا نم لوألا لباق نأب «بيترتلا ىلع ةرثكلاو
 «حدملا نم ئعم ِف دروي نأ وهو :جيبدتلا .[ةلقلا وهو] لوألا نم يناثلاب [ةرثكلا وهو] يناثلا فرطلا نم ٍناثلاو
 :هلوقك «هريغ وأ حدا لا تلا قلل ل طماقلالا كاع ةنانكلا يقتل :ناولألا ظافلأ نيب .هريغ وأ

 ٍرضُح ٍسّدنُس نِم هول ليلا اهل ىَنأ اف ارم ٍتوَمْلا تايب ىَدرت

 كولا تفو اطتاسبال ناك يلا بايثلا يأ توملا بايث سبل هنأ دارملاو «ءادر ةثلخأ :بوثلا تيدرت نع "دل"

 لخدي ملو «بايثلا كلتل يأ امل ىتأ امف .هب ةخطلمو «مدلاب ةرمحم يأ ًارمُح بايثلا كلت نوك لاح لعقلاو

 سبل هنأ :تيبلا نعم لصاحو .رضح ريرحلا قيقر نم يأ سدنس نم بايثلا كلت يأ :خإ يهو الإ .ليللا

 ةنحللا بايث نم رض سدنس نم بايثلا كلت تراص يح ليللا هيلع لدي ملو «لتق نيح مدلاب ةخطلملا بايثلا
 نأ روهظل ؛لتقلا نع ةيانكلا لوألاب دصقو «ةرضخملاو ةرمحلا يهو «ةلباقتملا ناولألا ظافلأ نيب هيف عمج دقف

 نأب ملعلل ؛ةنحلا لوخد نع يناثلابو «قايسلا ةنيرق عم افرع لتقلا هنم مزلي ًارمح افوك لاح توملا بايثب ىّدرتلا

 مسقلا اذه يمس امنإو .ةنحلا لهأ نم ايف ا عومجملاف ءرضألا ريرحلا .نوسبلي ةنحلا لهأ

 ام. مالكلا يف ناولألا ظافلأ ركذ هّبشف «تابنلا ناولأب اهنّيز اذإ ءضرألا ٌرطملا جبد نم لصألا يف هنأل ؛جيبدتلاب

 .جيبدتلا منساب يمس :تابنلا ناولأ نم رطملاب ثدحي
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 :بيطلا» يبأ وق :وحنإ :رخآىتعمل قعما قيس مالك نمضي نأ :جامدإلا -ه

 ابوُنذلا ٍرهَّدلا ىَلَع اهب دع ناشي زافحأ هيف ُبّلَق
 ليللا كّلذ يف يأ

 .رهدلا نم ةياكشلا ,لوطلاب ليللا فصو ن امض هنإف

 :يمزراوخلا لوقك ,رحآ
 هديه بر ريظ اكمل كلين طانيال/ ئيينأ ةهاذتلا حمس

 :هلوقك «داضتلاب ال هبساني امو ءرمأ عمج يه ل ةاعارم ا

 لالا ٌبَذَك َنِإَو ءىَفَحَتَأل ٌمِراَكَم يتلا ملا رفا دجبلا قدص أذ

 ,"سانلا ةماع" يناثلابو ,"ظحلا" لوألاب دارملاو .لاخلاو .معلاو .دجلا نيب عمج دقف

 هو

| 

 ين ًافوفلم رخآلا ىيعملا نوكيف «نععمل ًانمضتم ىعمل قيس يذلا مالكلا ملكتملا لعجي نأ يأ :رخآ ىنعمل ىنعم قيس
 هبوث يف ءيشلا جمدأ :لاقي ."لادإلاو فْللا" :ةغللا يف جامدإلا نأل ؛جامدإلاب يعم كلذلو «هيف ًالخادو مالكلا
 هقيرفت نم يلع رهدلا بونذ يأ :ابونذلارهدلا .اهتكرح ةهج نم نافحألاب يأ :امي دعأ .هيف هلحدأو ءهقل اذإ
 نم ةكرح لكب دعي ثيح ةحبسلاك هنافجأ لعجف «كلذ ريغو لاحلا ةماقتسا مدع نمو «ةبحألا نيبو يب

 .رهدلا ىلع اهدعي يلا بونذلا ةرثكب ملعلل ؛بيلقتلا اذه ةرثك ىلإ ةراشإ هيفو ءرهدلا بونذ نم ابنذ اًماكرح

 .مالكلا هل قيس يذلا ىيعملا وهو ءرهسلا عم لوطلاب ليللا فصو مالكلا اذه نم دصق :هنإف

 قوسملا ريغلا نمضملا ئعملا يه ةياكشلا كلتف :رهدلا نم ةياكشلا .لوطلا هعم رهظي يذلا رهسلا عم :لوطلاب

 اذلو ؛هريغو حدملا لمشي جامدإلا و ؛حدملاب صتخم عابتتسالاف :حدملا وهو .جامدإلا لصح امبو «مالكلا اهلحأل

 دصقلاب ناسللا ةقالطب هحدم هنإف :يمزراوخلا لوقك .هسأرب ًامسق هدعي ملو «جامدإلا نم ًاعون عابتتسالا لعج
 ام دعب هلام اهبشم هظافلأ لعج امل هنإف ,مركلاب هحدم عبتتسا هجو ىلع نكل «مالكلا هل قوسملا نيعملا هنأل ؛لوألا

 عبتتسم يعم مركلاب حدملاف «لاملا كسمب ال ميرك هنأ هنم ملع « ءاهكسمي ال حودمملا نأ «ظافلألا كلت ىلع مكح
 «ءداتضتلاب ال «هبسانتلا نوكي 5 طرشب ذك وأ الح ناك ءاوس :هبساني امو رمأ عج .ناسللا ةقالطب حدملل

 .كلذ هبشأ ام وأ «لكشلا ف ةبسانم وأ ؛كاردإلا يف ةبحاصم امهنيب نوكي نأب قفاوتلاب لب «قابطلا يف امك لباقتلاو

 اهنيب سيل يناعملا نم انهه دارملا وه ام ناك نإو ءًاعطق ةبسانتم اهنم ةردابتملا اهيناعمو :لاخلاو معلاو دّللا نيب عمج
 - انهه دارملاو ,فيك .كلذ وحن وأ ءلكشلا يف ةبسانملا وأ «كاردإلا يف نراقتلا نم بسانتلا هجوأ نم ءيش بسانت
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 ."نظلا" ثلائلابو

 ةداعإ وأ ءرخآ نيعمب هيلع ريمض ةداعإو «نيعم, ظفللا ركذ وه .:مادختسالا -

 ْمُكْنِم َدِهَش ْنَمَفإل :ىلاعت هلوق وحن لوألاف ءامحوأب هّندرأ ام ريغ امهيناثب ديرت نيريمض

 «"مولعملا نامزلا" هريمضبو. "الحلا" رهشلاب دارأ ١85[« .:ةرقبلا] ] 4هْمْضَيْلف دهسا

 :هلوقك ,يباثلاو

 يِعولضَو يجناَونَج نب وُمُه نإَو هيِنِكاّسلاو اًضَعلا ىَقَس
 دوعي "هوس" ريمضو ."هناكم" ىنعمب هيلإ دوعي هينكاس ريمضو «ةيدابلاب رجش :اضغلا

 هذه نيب سيل هنأ رهاظلا نمو ."نظلا" .لاخلا يأ تلاثلابو ."سانلا ةماع" معلا يأ يناثلابو .ء"ظحلا" دجلا لوألاب -

 بسانت وه سيل ريظنلا ةاعارم يف يناعملا بسانتب-دارملا نأ اذه نم ملعف ءبسانتلا هوجو نم هجوب بسانت يناعملا

 .الوأ لاخلا يف ةدارم يناعملا كلت تناك ءاوس ءاقلطم لب «لاحلا يف ةدارملا يناعملا

 كلت نم ئيعمب ةيزاحب اهضعبو «ةقيقح اهضعب وأ «ةيزاخج وأ ةيقيقح تناك ءاوس رثكأ وأ «ناينعم هل يذلا :ظفللا ركذ
 ىعمب لب «ديرأ يذلا ىيعملا كلذ ةدارإ رابتعاب ال نكل «ظفللا كلذ ىلع يأ هيلع ريمض ةداعإو هيف هلامعتساو يناعملا

 نائب يأ امهيناثب ديرت ثيحب رخألا يناعملاب هيلإ نيريمض ةداعإو يعم. ظفللا ركذ وأ ءظفللا كلذ ناعم ةلمج نم رخآ

 يف مالكلاو ءامادختسا نيريمضلا دحأ نكي مل 5 هّلدرأ ام ريغو ءامهوأب هّندرأ ام ريغ نيعم نيريمضلا

 «نيينعملا دحأ هب داريو ظفللا ركذي نأ وهو «نيروكذملا نيهجولا نم :لوألاف .مادختسالا هجو ىلع دئاعلا ريمضلا

 لعلو ؛"لالحلا" رهشلاب دارأ هناحبس هنإف 4ْمْصِيلف َرْهَشلا عُكْنم َدهَس نمل :ىلاعت هلوق وحن رخآلا هانعم هريمضبو
 دعب نوكي اُمِإ همامتب رهشلا دوهش نأل ؛موصلاب رمألا هيلع بترتي مل مولعملا نامزلا هب ديرأ ول هنأ ةدارإلا هذه هحو

 وهو «مولعملا نامزلا "همصياف" يف هيلإ دئاعلا هريمضب دارأو ؛هئاضقنا دعب هيف موصلا بوجو بترتل ىععم الو «هئاضقتا

 «يناثلا هجولا يأ :يباثلاو .لوألا هجولا نم اذهف ءرخآ ىعم هريمضب 11 17 يقم روشلا ظفلب ديرأ دقق ءاذح رهاظ

 .امهرياغي نعم رخآلا هريمضبو «هرياغي نعم هيريمض دحأبو «نيعم هب داريو ظفللا ركذي نأ وهو
 ىلع ًايأ اضغ :اخل لاقي ذإ ؛هران نيعمب هيلإ دوعي "هوبش" ريمضو ءًازاحب اضغلا هيلع قلطي ذإ :هناكم ىنعمب هيلإ دوعي

 اذهو .ريسفتلا فطع نم :"يعولض"و هلوقف ءردصلا يلي امه مظعلا يهو ةحناج عمج حناوحلاو .هب اهقلعتل ؛زاحتا ليبس
 يف ركذ دقف .بحلا ةدش ءاذيإ نع ةرابع بلقلا يف رانلا تشو «بلقلا نع ةيانك :"يعولضو يجناوج نيب" هلوق يأ

 ريمضلا هيلإ داعأ مث اان نفلا اركذ ديك دانا ناكل جتا ًالوأ اكتمال داعأ مث نجشلا عم. اضغلا تيبلا اذه

 .مادختسالل نيروكذملا نيهجولا نم يناثلا هجولا وه اذهف أ ًازاحب هيف ةدقوملا رافلا نعم اناث
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 : ةراث" نعم. هيلإ

 د طا اولا نأ وه يول -/
 نيضرغلا نيب هالك

 ل

 لوُشملال ةناعت مارا دز ص نقلا ركل مان اَنِإَو

 نيتلل) 2-1272 نخل تاوعلا تح بقي

 ا اوت وع ٠ عفا يع سو ثامر

 .هيلإ داع مث ءلولسو رماع ءاجه ىلإ هنم درطتساو «رخفلل ةديصقلا قايسف

 «حدملاو ةسامحلاو «لزغلاك نيفلتخم نيّنق نيب عمجلا وه :ناتتفالا -4

 ديزي ىلع لحد نيح - يلولسلا مامه نب هللا دبع لوقك «ةئنهتلاو «ةيزعتلاو ءءاجهلاو

 2ظ1111 1 ]| ]| | | | ]| زؤ ]| ]| ]| # ؤ |]ؤ]ؤ ]| :-كلملا يف وه هَقّلَو «ةيواعم هوبأ تام دقو

 0 عفا ل رو «هب عدخي ام ةعدخلا نأ امك هب ٌبسي ام «ةبسلا :خل! ىرن ال سانأ انإو

 ا نع 1 1 ؟لاوقي :قاتليبق"' ا او راعلاو متشلا

 ءايانملا مهماحتقال نوطبتغي مهفأ ىلإ هب ريشي ”لوطتف مهاجا ا مل يي توما يح برقياو

 :لاقي "هفتأ فتح ديس انم تام ام" ةاضلل ار :ترملل ةيقازك نشل مهتتتاخ نورمعي ولو ارماع إو

 "همد لط" :لاقي ءانم ليتق مد لظبي ملد يأ "انم لط الو" .برض الو لتق ريغ نم تام اذإ هفنأ فتح نالف تام

 بهذي الو لطبي ال انم ليتقلا مدو «لتقن نكلو تومن ال انإ عملا .هلطب بأ يأ نالف هّلط دقو ءهب بلطي لو لطب اذإ

 نايبب لولسو رماع ءاجه ىلإ هنم درطتساو لقتنا مث ,ملكتملل يلصألا ضرغلا وهو رخفلل ةديصقلا قايسف .ًارده
 نّيبتت ءايشألا نأ ررقت امل ؛روهظ ةدايز هتريشع ةعاجش اذه نم رهظيل ؛ةعاجشلا يف هترهشل نادض امهنأ

 .هل يلصألا ضرغلا وه يذلا رخفلا نايب ىلإ داع مث ءاهدادضأب

 ا ارا رع اورو «ةياسملاو لولاك نيفلعع ناعما نم نيعون يأ : نينف نيب عمجلا

 «حدملا 6 فلتخم عون ءاجحلا نإف «ةئنهتلاو «ةيزعتلاو ءءاجحملاو ,حدملا لاح اذكو «نافلتخم ناّتف اهو ؛ةعاجشلا نع

 .انانتفا عمجللا كلذو انتفُم ىمسي نيعونلا نيذه لثم هيف عمتحا يذلا مالكلاف «ةيزعتلا عونل رياغم عون ةئينهتلاو



 اهماسقأ ل ةيونعملا تانسحملا

 َتُئْزُر دقف «ةيعرلا ىلع كناعأو «ةيطعلا يف كل كرابو «ةّيزرلا ىلع هللا كرجآ

 دقف تر ام ىلع ربصاو «تيطعأ ام ىلع هللا ركشاف نيس تيطعأو «ًاميظع

 ال تيهزَو «ًاليلخ تابإلا «ةفالخلا تيطعأو «ةفيلخلا تدقف

 ياها نشل, ققنلا ءاوح كش

 َكاَبقُعَك ىَبقُع الو ءَتْئِزُر امك 0

 ٍةَقُب اذ تقراف دقف ديزي ريصا
39 

 :هلوقك ءدحاو مكح ين دّدعتم نيب عمجي نأ وه :عمجلا ٠

 هدم يأ ءرملل ة هدَجْلاَو «غاّرفلاو «باّبشلا نإ

 ا ا نب قرفي نأ وه : قيرفتلا ١١-
 هريغ وأ حدملا يف يأ

 ءانقطتتم موي ريِمألا لاونك ٍعيبَر َتَقَو ِماَمَعلا لاّون ام

 انا ريمي مانعلا لاوثو دع را ريمألا لاوف

 :هلوق وحن ءيشلا ماسقأ ءافيتسا اَمإ وه :ميسقتلا ١- ؟

 مع ٍدلغ يِفاّم ٍمِلِع نع يّننكلو ُهلبق سمألاو «مويلا مع ُمّلعَأو

1 

 ىلع ةئنهتلاو هيبأ توم ىلع ةيزعتلا نيب هيف عمج هنأل ؛نانتفالا نم عون ىلع لمتشا دق مالكلا اذهف :خلإ هللا كرجآ

 نامز وه يذلا :خ! بابشلا نإ .ددعتملا كلذ عمجي يلك رمأ يأ :ددعتم نيب عمجي نأ .نافلتخم ناّتف امهو «هتفالخ

 يأ ءرملل ةدسفم" «ءانغتسالا يأ "ةدحلاو" ءىوملا عابتا نم ةعناملا لغاوشلا نم ولخلا يأ "غارفلاو" «ىوهما عابتا

 هيف عمج دقو «يلكلا مكحلا يه ةدسفملاف ؛داسفلل هبحاص وعدي يذلا رمألا :ةدسفملاو «ةميظع ةدسفم يأ "ةدسفم

 رقف موي وه يذلا "ءاحخس موي ريمألا لاونك" «مامغلا ةورث تقو وه يذلا :خلإ عيبر تقو مامغلا لاون ام .ةثالثلا
 مامغلا لاونو" ؛مهرد فالآ ةرشع يهو "نيع ةردب" «ةيليلعت ءافلا "ريمألا لاونف" ءهلذب لامكو نيلئاسلا ةرثكل ؛ريمألا

 .لاونلا قلطم وهو ءدحاو عون نم اممنأ عم مامغلا لاونو ريمألا لاون نيب قرفف «"ءام ةرطق

 هقلعت رابتعاب ملعلا ميسقت يف [روكذملا] هلوق وحن ركذ ام ريغ رخآ مسق مسقملل ىقبي ال ثيحب :ءيشلا ماسقأ ءافيتسا
 ىلإو «لاحلاب قلعتي يذلا ملعلا ىلإ مسقني نامزلاب هقلعت رابتعاب ملعلا نأ نمضتي رعشلا اذهف :مويلا ملع ملعأو .نامزلاب

 .نامزلاب قلعتلا رابتعاب ملعلا ماسقأل فوتسم ميسقت وهف «لبقتسملاب قلعتي يذلا ىلإو ءيضاملاب قلعتي يذلا



 اهماسقأ 05 ةيونعملا تانسحم ا

 :هلوقك «نييعتلا ىلع هيلإ لكل ام عاجرإو ,ددعتم ركذ امإو

 ل حلا ريع نذل ا هب و ِميَص ىَلَع ميِقُي لَو

 اع نب ا با قر الويزت قتسكلا ىَلَع اذه

 :هلوفك .هب قيلي ام اهتم لك ىلإ 00

 رم اوما ام لوُط نب مُهَك خياَسَمَو ءانقلاب يَقَح ُْبلط

 اودنتع اذ "يلع ودك اور هقكس + ؟1 وغطادإ قاف لاول اذ لاق

 .نييعتلا ىلع هيلإ هدانسإو هتفاضإب ددعتملا كلذ نم دحاو لكل يذلا مكحلا عاجرإو يأ :لكل ام عاجرإو

 ريع نالذآلا الإ" .دحألا كلذب ملظلا كلذ داري ملظ عم دحأ نطوتي الو «ميقي الو يأ :خلإ ميض ىلع ميقي الو

 ؛انهه بسانملا وهو «ياثلا نّيعي.يحلا ىلإ هتفاضإ نكل ءايهأ "وأ ليدل ناك ءاوس رامحلا :ريعلا "دتولاو ٌّييحلا

 "اذو" .همامتب طوبرم لذلاو فسنخلا عم يأ :هتمرب .طوبرم يحلا ريع يأ "اذه" .لذلا لمحيو طبري يذلا هنأل

 ىلإ فاضأو عجر مث «دتولاو ريعلا رعاشلا ركذف ءدحأ هل محري الف يأ "يثري الف" .هسأر قشيو قدي «دتولا يأ
 ."نييعتلا ىلع جشلا" يناثلا ىلإو ,"فسنخلا عم طبرلا" لوألا

 ىلإ دنسأو فيضأ دق لاوحألا كلت نوك لاح يأ ًافاضم ؛ءيشلا:كلذ ركذ دعب يأ :خلإ ءيشلا لاوحأ ركذ
 دحاو لك عم ركذيو «ةددعتملا لاوحألا انهه ركذي هنأ مدقت ام نيبو اذه نيب قرفلاو .هب قيلي ام اهنم دحاو لك

 بساني ام ركذي ددعتملا ركذ دعب مث ءالوأ ددعتملا كانه ركذي هنإف «مدقت ام فالخب هبساني ام لاوحألا كلت نم

 فرعأ مهفأل ؛خياشملا صخ "خياشم"و «حمرلا يهو :حلإ انقلاب يقح بلطأس .نييعتلا ىلع هنم دحاو لكل

 نع ةرابع وهو «مهماثتلا لوط نم يأ ةيردصم "ام" ةملك "اومثتلا ام لوط نم مهفأك" «ةبرحب رثكأو رومألاب
 يقوتلل برحلا يف مثلتلا برعلا ةداع نم ناكو «حارصلا ِق امك "رنب ناصر" - ةرسكلاب -- ماثللاو «ماثللا عضو

 هتكوش ةدش نم ءادعألا ىلع "لاقث" .ماثللا لوط نم مهاجل روهظ مدعل "درم" .لاحلا ءافخإلو رابغلا نع

 .ملم عافد وأ مهم ةيافك ىلإ "وعد اذإ" «ةباحإلاب نيعرسم يأ "فافح" ؛اوبراحو "اوقال اذإ" .مهأطو ةبوعصو

 لهأ نأل "اودع اذإ ليلق" .ةياكنلا يف ةعامجلا ماقم موتي مهتم, ادجاو نأل ؛ودعلا ىلع اولمحو "ودش اذإ ريثك"

 لكل فاضأو «ةلقلاو ةرثكلاو «ةفخلاو لقثلا نم مهلاوحأ ركذ مث ؛خياشملا ركذ دقف «قلقلا ةياغ ف مهنم ةدجنلا

 ةرثكللو «ةباجإلل ةوعدلا نم اهبساني ام ةفخللو «ةبراخنلاو ةاقالملا نم هبساني ام لقثلل فاضأف «اهبساني ام لاح

 .دعلا نم اهبساني ام ةلقللو «ءادعألا ىلع لمحلاو ةدشلا نم اهبساني ام



 اهماسقأ ١ ةيونعملا تانسحملا

 لكل.ام ركذ مث ؛لامجإلا وأ ؛ليصفتلا ىلع ددعتم ركذ وه :رشنلاو ّيطلا ١٠-

 َلَعَج9 :ىلاغت هلوقك «عماسلا ملهف ىلع ًادامتعا ؛نييعت ريغ نم ددعتملا نم دحاو
 7 هءرع

 ىلإ عجار !:نوكسلاف .ء[0:ضصقلا] «(ِهِلْضَف ْنِم اوَُببتلَو هيف اوُمكْسَتِل َراَهَتلاَو ليلا ُمُكل

 :رعاشلا لوقكو راهنلا ىلإ عجار ءاغتبالاو «ليللا
 هلل سل

 رمقلاو هفاحسإ رز ةيطسلا كَم اهتجهَتي اكذنلا ٌقرْشُت ةثالث

 هب لثمتي نأل حلاص مالكب ىتؤي 'نأ وه :عماسجلا  مالكلاو «لثملا-لاسرإ 5 ١-

 داحأ نم لك نع ربعي نأب ليصفتلا هجو ىلع ددعتم نعم ركذ وه ءرشنلاو يطلاب ىمسملا عونلا اذه :رشنلاو يطلا
 ىعملا كلذ عومجم نيبي نأب لامجإلا هجو ىلع وأ «هادع امع هلصفيو هب صخي ظفلب ددعتملا ىعملا كلذ عومجم

 ام ركذ :دحاو لكل ام ركذ مث .ًاضيأ فللا ىمسيو ءيطلا وه اذهو «عومخملا كلذ داحأ هيف عمتجي ظفلب ددعتملا
 ةيونعملا وأ «ةيظفللا ةئيرقلل يأ غماسلا مهف ىلع ًادامتعا ؛ملكتملا نم نييعت ريغ نم ددعتملا كلذ داحأ نم دحاو لكل
 ىلع ددعتملا ركذي نأ وهو :لوألا مسقلاف ءرشنلا وه اذهو ههيلإ ددعتمللا نم دحاو لكل ام دري عماسلا نأ ىلع

 ءاغتبالاو نوكسلا ركذ مث ؛ليصفتلا ئلع راهنلاو ليللا ركذ' ةميزكلا ةيآلا هذه يفف :راهنلاو ليللا مكل لعج .ليصفتلا
 ءاضيأ'ةبسانملل ؛راهتلا ىلإ عجار ءاغتبالاو «ليلل هتبسانم روهظل ؛ليللا ىلإ عجار نوكسلاف ءامهيلإ نيعجارلا

 :رعاشلا 0 «لامجإلا ليبس ىلع ددعتملا ركذ نوكي نأ وهو :يلاثلا مدل :رعاشلا لوقكو
 رمقلاو «قاَحسإ وُبأو © ةازحشلا ست اَنتِهَتَحِهَب اَيدْلا قرش محك ١

 لك نع ريبعتلاو ليصَمتلا ىلع اهنيب مث ,ددعلا مساب اهنع ريبعتلا ثيح نم لامجآلا هجو ىلع ًالوأ ةثالثلا هذه ركذ دقف

 قرش وهو «ةثالثلا هذه ركذ يذلا فصولا نكل ؛"رمقلاو قاحسإ وبأو ىحضلا سم" :هلوقب هب صاخلا همساب اهنم
 وكي نأ يضتقي'ًاضيأ روهشملا وهو «رشنلاو يطلا فيرعت يف هركذ ام نأ عم اهنيب كرتشم دحاو ءاهتحهيي ايندلا
 زن ملكت هني نأ رضاكم هذح ىلع لاجألا وا ليصفتلا هجو ىلع ًالوأ رؤكذملا ددعتملا نم دحاو لكل فصولا

 #«ىَراصت وأ ًادوه ناك نم الإ نجلا لدي ْنَل اوُلاقَوإف :ىلاعت هلوق لاثملا ف رهظألاف .هنيعي عماسلا نأب
 ام ركذ مث «نيقيرفلل ًادئاع هنوكل ا اقل يف ريمضلاب لامجإلا هجو ىلع نيقيرفلا ركذ ىل طاعت هنإف 1 ةرقبلا]

 "دوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل" :دوهيلا تلاق يأ «ىَراَصن و وأ اذوه ناك“ ْنَم الإ :هلوق يف امهنم الك ص

 دوهيلا نيب داضتلا توبثب ملعلا «نييعتلا ىلع ةنيرقلاو ."ىراصن ناك نم الإ ةنجلا لحدي نل" :ىراصنلا تلاقو

 يف لقعلاب قثوف «ةنحجلا رخآلا قيرفلا لوحخدب نيقيرفلا دحأ لوقي نأ نكمي الف ؛هبحاص قيرف لك ليلضتبو «ىراصنلاو
 . تل ا ل را وك 1[ فار ميغا (ةيجيوتت : قه هقيرفل لوق لكك نيعي هنأ



 اهماسقأ "0 ةيودعملا تانسحملا

 سيل" :هلوقك تيب ضعب نوكي :لوألا نأ امهنيب قرفلاو .ةريثك نطاوم يف
 :هلوقك ًالماك ًاتيب نوكي «ياثلاو ."لحكلاك نينيعلا يِف لحكتلا

 عماجللا مالكلا يأ ر

 ُدحاَّسلاَو تحشلا َلطَبدَقَ نئَصعلا ئقلأو*«ايسْؤُم ءاَي اذإ

 ارادوا الح اكعللا) اارالوتاعلا يف فصو غولب ءاعذا يِه :ةغلابملا ١-

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنتو .ليحتسي

 :سرف فصو يف هلوقك «ةداعو ًالقع انكم كلذ ناك نإ :غيلبت -أ
 قبسلاو ودعلا راثكإب

 اباَرتلا حيّرلا دي يف تقلأو 2 تّرف ُحيّرلا اهتَقَباَس ام اذإ

 :هلوقك ةداع ال ًالقع ًانكمم ناك نإ :قارغإو -ب

 الام فليح ةَمازكلاب_ههفنوتال :كتيفا مادام ادتواَح_ مركت

 عضوم لك يف ليثمتلا هب يرجيف ءصوصخم ء مدا دمع لك مكي هاو صقتملال ةكلذو :ةريثك نطاوم يف
 رابتعاب لب «تاذلاو موهفملا رابتعاب سيل عماجلا مالكلاو لثملا لاسرإ نيب يأ :امهنيب قرفلاو .هانعمل ًايسانم. نكي

 لوصح نأ هب دصق. مالكا .هنإف ؛”لحكلاك نينيعلا يف, لحكتلا سيل سيل" :هلوقك -ءتيب :ضعب نوكي لثملا لاسرإ نأ

 ا «ةريثك عضاوم يف هب لثمتي نأل اص وهف «ةيلصألا هير سل قلكتلاو «ةيجراخلا بابسألاب ةنيزلا

 لك يف هب لثمتي لثمتي نأل حلاصلا يلكلا مكحلا ًاضيأ هب دوصقملا نإف :رحاسلاو رحسلا لطب تير صعب لب ةاماك

 لماك تيب وهو «هراثآ روهظو قحلا لهأ ءيجمب هلهأ باهذو ءلطابلا لالحمضا نايب هيف بولطملا نأك ءنطوم

 ةدشلا بتارم يف قيقحتلاب ال ؛ىوعدلا قيرطب هغولب تابثإ يأ :فصو غولب .عماجلا مالكلا دارفأ نم وهف ءاضنأ

 مسقلا يف امك ًةداعو ًالقع ليحتسي وأ «لّوألا مسقلا يف امك ًةداعو ًالقع ًانكمم هنوك عم دعبي ءًادح فعضلا وأ

 نم مزلي هنأ ةرورض ؛ًةداع ال ًالقع ًاليحتسم هنوكل ؛لامتحا الو يناثلا مسقلا يف امك ًالقع ال ٌةداع وأ «ثلاثلا

 ."ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنتو" :لاق امك «ةثالث ماسقأ يف ةغلابملا ترصحنا اذلو ؛ًالقع هناكمإ ًةداع هناكمإ

 اهدي يف تقلأو ترف حيرلا اهتقباس اذإ ةلاح ىلإ قبسلاو ودعلا يف سرفلا غولب ءاعدا نإف :حيرلا اهتقباس ام اذإ

 يف ثعبنو هيلإ لسرن يأ :هعبتنو .دعبلاو رودنلا ةياغ يف سرفلا يف اهدوجو ناك نإو هًةداعو ًالقع نكمم بارتلا
 امل هنوك ةلاح يف راحلا نومركي مهنأ ءاعالف ءانريغ عم نكسو انع لحرو راس ءالام ثيح ةماركلا ذل
 قابطنال ةداغال د را وهو ًالقع نكمم وه امل ءاعذا مهريغ عم هنوكو «مهنع هلاحترا ةلاح فو «مهدنع

 .نامزلا اذه يف ًالقع لاحم اب قحتلي نأ داكي هنأ تح «تافاككملا ريغ ةاعارم مدعو حشلا ىلع سوفنلا



 اهماسقأ الدله ةيونعملا تانسحملا

 :هلوقك «ًةداعو ًالقع لاحتسا نإ :ولغو -ج

 لابتلاٌمهبولُق ىف ُنكَمُت مار ريغ نمي داك
 :رانيدلا حدم يف هلوقك .هسكع وأ هّمذ دعب ءيشلا حدم يه :ةرياغملا 18

 ُهُئرفُص تار ٌرفصأ هب مركأ

 ."ٍقِذاَمُم عدا نم ُهَل ا بت" :هلوق يف همذ دعب

 ةيفنم مذ ةفص نم ئئتسُي نأ :امهدحأ :نابرض مذلا هبشي امي حدملا ديكأت 308

 :هلوقك ءاهيف اهوخد ريدقت ىلع حدم ةفص

 بئاتكلا عاَرق نم ٌلوُلُق نهب مُهَموُيس نأ ريغ مهيف تبيع
 «مار ريغ نم مهولق يف لابنلا نكمت ثيحب اهرّيص ثيح هيمو فصو يف غلاب دقف :الابنلا مهيولق يف نكمت
 ةغيص :خلإ هب مركأ .ولغ ةغلابملا هذهف ةداعو ًالقع لاحم مار ريغ نم بولقلا يف لابنلا اهنيكمت نأ مولعمو

 ع لاخ مرك اذ راصو «رانيدلا مرك يأ لعافلاب ةلصتم ةدئاز ءابلاو «ءيضاملا يعم رمأ هظفلو «بجعت

 رانيدلا حدم اذهو "هترفص" .حارصلا يف امك اراك روآ تفي و«نانآش وخ نيعمب قورلا نم ' 'تقار" «رفصأ
 عداخ نم 00 أكاله هللا همزلأ يأ لعفلا رامضإ ىلع بوصنم :حلإ هل ات ."هل ابت" :هلوق يف همذ دعب

 هلوق يف رانيدلا مذ لعج اذإ هحدم دعب ءيشلا مذ يأ هسكع وأ «هلوقل الاثم نوكُي هنيعب اذهو «قفانم يأ قذامم

 «ملكتملا ردقي نأب :اهيف اهوخد ريدقت ."تاماقملا" يف عقاولا وه امك "هب مركأ" :هلوق ف هحدم دعب «خلإ هل ابت

 رسكلا وه َّلَك عمج "لولفلا" :بئاتكلا عارق نم لولف نمي .ةيفنملا مذلا ةفص يف ةلحخاد ةانثتسملا حدملا ةفص نأ ضرفُيَو

 .ءاقللا دنع اهتبراضم اهعارقو «لاتقلل ةدعتسملا ةعامجلا يهو ةبيتك عمج "بئاتكلا"و «هنم عطاقلا هدح يف فيسلا بيصي

 يف وهو «ةفصلا هذه نم ءانثتسا "مهفويس نأ ريغ" :هلوقو ءبيع لكل يفن هنأل ؛ةيفنم مذ ةفص 'مهيف بيع ال" :هلوقف

 نكل «ةعاجشلا لامك ىلع ليلدلا نم كلذو «بورحلا يف نارقألا ةمداصم نم نوكي امنإ هنأ روهظل ؛حدم ةفص هسفن

 ئانثتسا يفنلا مومع دعب ءاننتسالا ةادأب نايتإلا يف لصألا نأل ؛بيعلا يف هلوحد ريدقت ىلع الإ ىتأتي ال ًءانثتسم هلعج

 هوو ءاهيف اطوحد ريدقت ىلع حدم ةفص «ةيفنم مذ ةفص نم هيف ىثتسا دقف «بيعلا وهو يفنملا سنح نم تابثإلا

 ايلف «بيعلا ءانثتسا وه يذلا لصألا بلط هنأ ىلع لد «ءانثتسالا ةادأ دعب حدملا ةفصب ىتأ امل هنأ هيف حدملا ديكأت

 نِإو ؛هجولا اذمي هتدايزو حدملا ديكأت ءاجف  ؛عاطقنالا ىلإ هلصأ نع ءاثتسالا ليؤحتو حدملا ءانثتسا ىلإ ٌرطضا هدجي مل

 .مذلا هبشي اهب حدملا ديكأت نم وهف ءامذ ةادألا ةلالد لصأ رابتعاب كلذ ناك



 اهماسقأ ١ ةيونعملا تانسحم ا

 حدم ةفص اهيلت ءانثتسا ةادأب اهدعب ىتؤيو ءحدم ةفص ءيشل تبثي نأ :امهيناثو

 1 :هلوقك «ىرخأ

 ًايقاَجللقلا ملغ نمي الفي رغس. اسناني فاَصْوَأ: تَلْمَك ١ ىعف
 حدم ةفص نم ئئتسُي نأ «لأوألا:ًانضْيَأ ناب رض حدملا:هْبشي ام مذلا ديكأت 53

 امنب قدضتياملأ الإ اليف ريخ دلاءنالث 1 "اهيف اهلوخد ريدقت ىلع مذ ةفص ةيفنم

 مذ ةفص اهيلت «ءانثتسا ةادأب اهدعب ىتؤي مذ ةفص ءيشل تبثي نأ :ياثلاو .قرسي

 : :هلوقك «ىرحخأ

 بهي نقر يوافق ةيزجو  ةوقنمف فا الإ ُبلَكلا َّوُه

 ؛ةغلابم اهيف هلثم رخآ رمأ ؛ةفص يذ رمأ نم عزتنُي نأ وه :ديرجتلا ١

 حدملا ىلع بصن عضوم يف نوكي نأ زوجي :ىتف .ىلوألاب فوصوملا ءيشلا كلذل :ىرخأ حدم ةفص

 :لاق هنأك فوذحم ًادتبت ريخ هلأ ىلع عفر عضوم يف نوكي نأ زوجيو :هتفص هذه يف ركذأ يأ صاصتخالاو
 "ريغ" ةملك يأ ءانثتسالا ةادأب نايتإلاو .فوصوملا لامكب رعشي حدم ةفص :"هفاصوأ تلمك" هلوقف ."ف وه"

 امل نكل ,هجولا اذه نم مذلا مهفيف «ةفلاحملا هلصأ ءانثتسالا نأل ؛اهلبق امل فلاخم تابثإ ديرأ هنأب .رعشي اهدعب

 ناكف «هديكأتو حدملا ةدايز ءاج «فاصوألا يف هلامك ديكأتل مزلتسملا داوجلا ةياغ ف هنوكوه انهه هب يأملا ناك

 .مذلا ةروص يف احدم

 اب قدصتي هنأ الإ اهيف ريخ ال نالف :وحن حدملا ةفص يف مذلا ةفص لوحد ريدقت ىلع يأ :اهيف اهوخد ريدقت

 امب قدصتي هنوك يه ةفص يفنلا اذه دعب ىئتسا مث ,يلكلا هجولا ىلع ةيريخلا يهو حدم ةفص ىفن دقف «قرسي

 ءانثتسا وهو لصألا بلط هنأب راعشإلا نم حدملا ديكأت يف لوألا برضلا يف مدقت ام لثم هيف يرحيف «قرسي
 .حدملل اهبشم غلبأ هجوب مذلا ديكأت هيف ءاجف «مذلا ةفص ئئتسا هدجي مل املف «لاصتالا عقيل ؛حدملا

 نوكل ؛اهلبق امل فلاخم تابثإ دارأ هنأب رعشي ءانثتسالا ةادأب اهدعب نايتإلاو ,مذ ةفص تابثإ :الإ بلكلا وه

 ةلالملا نوك وه ءانثتسالا ةادأ دعب هب ىتأملا ناك امل نكل هجولا اذه نم حدملا مهفيف «ةفلاخملا ءانثتسالا يف لصألا

 يذ رمألا كلذل لئامم يأ :اهيف هلثم .حدملاب ًاهبشم مذلا ديكأت هيف ءاج «مذلا ةدايزل مزلتسملا هيف ةاعارملا ءوسو
 .ةفصلا كلت يف ةفصلا



 اهماسقأ لاش ةيونعملا تانسحملا

 هلوق يف امك"ي' وأ ؛"ميمح قيدص نالف نم يل" وحن "نم"ب نوكيو هيف اهامكل
 أب نليشالطدالقاعللاتم نمل" وح "ءابلا" وأ ء[ح:تكصن]مِدْلُخْلا راد اَهيف هَل :ىلاعت
 :هلوقك .هسفن ناسنإلا ةبطاخمب وأ ”رحبلا

 رمألا كلذ يف ةفصلا كلت لامك يف ةغلابملا ةدافإ لجأل ؛روكذملا عازتنالا بكتري امنإو يأ :هيف اهامكل

 ةياغ يف هلثم وه امل أشنملاو لصألا نأ نم لوقعلا يف ررقت امل ؛ةغلابملا عازتنالا كلذ ةدافإ هجوو «هنم عزتنملا

 وأ «ديرحجتلا ةدافإ ىلع هب ناعتسي فرح طسوتب نوكي نأ امإ ولخي ال ديرجتلا مث .هتالاثع, ضيفي راص ىح ةوقلا

 وأ هسفن ناسنإلا ةبطاخمب نوكي نأ امإ يناثلاو «"ءابلا"ب وأ "يف"ب وأ "نم"ب نوكي نأ امإ لوألاو .هنودب

 "نم" لوحدب ًالصاح ديرجتلا نوكيو يأ "نم"ب نوكيو :هلوقب اهتلثمأ ىلإو اهيلإ راشأ ماسقأ هذهف «كلذ ريغب
 بيرق يأ "ميمح قيدص نالف نم يل" :ةقادصلا ف نالف فصو يف ةغلابملا يف مهلوق وحن هنم عزتنملا ىلع ةيديرجتلا
 ؛نالف ىلع ةيديرجتلا "نم" هيف تلخدف ءهرمأل مت يذلا "كبيرق كميمح" :حاحصلا يف لاق امك «هرمأل متهي

 قيدص هنم جرختسيو عزتني ثيح ىلإ ةقادصلا بتارم يف غلب هنأ ىلع لدي هنإف ؛ةقادصلاب هفصو يف ةغلابملا ديفيل

 مدهحج رمأب ليوهتلا يف ىلاعت هلوق يف امك ههنم عزتنملا ىلع "يف" لوحدب الصاح ديرجتلا نوكي وأ «هلثم رخآ
 عم لخلا راد منهج يف مهل يأ [؟:تلصف] كِدْلُخَل راد اًهيِف ْمُهَلظ :دّلَحم باذع تاذ ًاراد افوكب اهفصوو
 يح امباذع نع اهلهأ كفني ال افوكو «دولخلل اراد افوكب اهفاصتا يف غلوب نكلو «دلخلا راد اهسفن منهج نأ

 عزتنملا ىلع ءابلا لوخدب ديرجتلا نوكي وأ ءفاصتالا كلذ يف اهلثم يه ىرخأ راد اهنع ضيفت ثيحب تراص

 نالف فاصتا يف غلوب دقف «"رحبلا هب نلأستل ءًانالف تلأس نئل" :مركلاب نالف فصو يف ةغلابملا يف مهلوق وحن هنم

 .مركلا يف هلثم ارحب ىمسي رخآ ميرك هنم عزتني ثيحب راص قح ةحامسلاب
 امنإو ءهسفن. ناسنإلا ةبطاخمب لب ءالصأ فرح طسوت نودب .ديرجتلا نوكي وأ يأ :حلإ ناسنإلا ةبطاخمب وأ

 نأ باطخلا يف لصألا نإف ؛همامأ هسفن لعج اذإ الإ .ىتأتي ال هسفنل ناسنإلا ةبطاخم نأل ؛ديرجتلا كلذ مزلتسي

 يف هلثم نوكي رخخآ ًاصخش هسفن نم عزتني نأب الإ همامأ هسفن لعج ىتأتي الو «ملكتملا مامأ بطاخملا نوكي
 :هلوقك «ديرجتلا ماسقأ نم هسفن ناسنإلا ةبطاخم نوكي اذلف «هباطخ نم نكمتيل اهنايبل مالكلا قبس يلا ةفصلا

 لاحلا دعست.مل نإ قطنلا دعسيلف لام الو ءاهيدق كدنع ليخ ال

 مدع ىلع رقفلاب راذتعالاب وأ «ءانثلاو حدملاب قطنلا نسح نعّيلَف ىعملاو ؛"نيغلا" ليق ام ىلع لاحلاب دارمل
 ليخ ال هنأو ءهرقف نايبل قيس مالكلا اذهف .هنادجو مدعل ؛هيلإ ءادهإلا ىلع ءانغلا يأ لاحلا نعي مل نإ ءادهإلا

 يلا 'ةفصلا هذه: يف هسفن لثم ًاضخش هسفن نم هّرجف :حودمملا ناسحإ كلذب ئفاكيل ؛هنم يدهي:هدنع لام الو
 .رقفلا ةفص لامكل ؛ةغلابم هبطاخو «؛هنم يدهي لام الو هدنع ليخ ال هنوك يه



 اهماسقأ ا ةيودعملا تانسحملا

 لاَحلا ٍدِعَسُت مل نإ ُقطنلا ٍدِعسُيلَف .٠٠ .ُلاَم َالَو ءاَهيِدِهُت َكَدنِع َليَخ ل

 :هلوقك «كلذ ريغب وأ

 6 2 رف يأ

 00000 ليلعتلا مسح 7

 قطَسُم دفعا هيلع تيأَراءاَمَل +. تمدَخ .اؤوحبلا هم نكت مل ول

 ا رس يو ظافلألا نوكت نأ وه :ئعملا عم ظفللا فالتئا 4
 0 ١ د ةقئالو !

 «ةقيقرلا تاملكلا راتختو ,ةسامحلاو رخفلل ةديدشلا تارابعلاو ,ةلّرَجلا ظافلألا

 1 د طا نوب دو واب ل لزغلل ةنّيللا تارابعلاو

 نئارقب عازتنالا هنم مهفي هجو ىلع هنم عزتنملاب ىتؤي نأب كلذ ريغب ديرجتلا نوكي وأ يأ :كلذ ريغب وأ
 وهو ةوزغلا كلت لهأ اهعمجي يأ :مئانغلا .ًالصأ فرح طسوت ريغ نم و «هسفن ناسنإلا ةبطاخم ريغ نم لاوحألا
 عزتنا دقف ,"تومأ وأ مئانغلا عمجأ نإ" قايسلا هدافأ امك مالكلا نعم نأل ؛هسفن ميركلاب دارملاف :ميرك .هسفن

 ضيفي ثيح ىلإ مركلا يف غلب هنأ ىلع لدي عازتنالا نإف ؛همرك ين ةغلابم ًاعرك مركلاب حدمتلا ةنيرقب هسفن نم
 قيرطب تبثُي يأ :خإ ىعدي نأ .ديرجتلا نعم دصق ىلع تلد انهه حدملا ةنيرقف ؛مركلا يف هلثم رخآ ميرك هنع

 درجمل لب 01 ا وا دو ا 'ةيقيقح ريغ" ةلغ فصول ىوعدلا

 تناك ولو ؛مالكلا 0 ق5 هب ليختي هجوب ءاعدالا

 ةلعلا هذه يف كلذ عم نوكي نأ دب ال مث .هيف فرصتلا مدعل ؛تانسحملا نم كلذ نكي مل رمألا سفن يف هل ةلع

 .ةفيطللا تارابتعالا يفو «فاعملا قئاقد يف فرصت هل نم الإ ةلع افوك كردي ال ثيحب ةبارغ

 قاطنلاو ؛"ءازوحجلا قاطن" ىمست موجب اهوخو «ةيكلفلا جوربلا نم جرب مسا :ءازوجلا :ءازوجلا ةين نكت مل ول
 نمو «حودمملا ةمدخل ةينو مزع اهل اهعافترا عم ءازوجلا نأ :تيبلا يعم لصاحو ."طسولا هب دشي ام" ةقطنملاو

 ءاهطسو هب تدش اقاطن اهيلع تيأر ام.هتمدخ ونت مل ولف «هتمدخل اًيّيَهَت قاطنلا تدش يأ تقطتنا كلذ لجأ

 نم اهيف كلذ عمو «ةضحم ةيئاعدا لب «ةقيقح ةلع تسيل يهو ؛حودمملا ةمدخ ةين قاطتنالا ةلع لعج دقف

 اذإ ةسامحو اسمح رمألا يف لجرلا سمح :لاقي ءةدشلا نعي ردصم لصألا يف :ةسامحلاو .ىفخي ال ام ةبارغلا

 «ءاسنلا عم وهللا :لزغلا :هوحنو لزغلل .هنرق ىلع دتشي ةعاجشلا نأل ؛ةسامح ةعاجشلا تيمس مث «هيف دتشا

 .نمدوارمو نهتثداحم :نزاغمو .لزغملا كلذكو



 اهماسقأ انتو ةيظفللا تانسحملا

 اتت رطقوأ سهشلا باج اككتح  ةّيرَصُم ةَبْصَع اًنبِصَع ام اَذإ

 اًمْلَسَو اَنيلَع ىَلَص ريتم/يذ  ةّليبق نم ًادّيَس ًانرعأ ام اذِإ

 ملأ ئفيِط ىّركلا ينَع ىو نأ مل نكلَو «يليل لِطُي مل
 ةيظفل تانسحن

 ام ردض تيب رخآ وأ ءاهتيلات ردص ةلمج رخآ لعج وه :فارطألا هباشت ١-

 يد كرك ناك احول ٍةجاَحُ يف حاملا حاَبضماهيفإ» :ىلاعت هلوقك هيلي
 :رعاشلا لوقكو «[ه:رونلا]

 اَهاَفَشَف اَهَلاَذ ىّصقأ َعّبتَت ةّضيِرَم ًاضرأ ُجاَحَحلا َلَرَن اَذِإ
 ! ٌمالْغ اهباَعِدل ٍلاَّضعلا ادا َنِم اًهاَفَش

 .مات ريغو اًمات نوكيو «ئيعملا يف ال ءقطنلا يف نيظفللا هباشت وه :سانجلا -؟

 اًماتقعل ةاتور سو كذ

 .ةدئاز "ام" ةملكو "ةراعإلا" نم :انرعأ ام .برعلا لئابق لجأ نم يه يلا "رضم" ىلإ ةبوسنم يأ :ةيرضم
 لزن لاي يأ :ْملأ فيط .رخفلا ليبق نم يناعملا نوكل ؛ةديدشلا ةمخفملا ظافلألا انهه دروأف :ةليبق نم ًاديس
 «ةديدع عاونأ ًاضيأ يهو :ةيظفل تانسحم .لزغلا ليبق نم ةقيشر يناعملا نوكل ؛ةقيقرلا ظافلألا هيف دروأ «يب

 ةلمج ردص ةلمج رخآ يف عقو ظفل لعج وه :إ فارطألا هباشت.ةعست باتكلا اذه يف اهنم فنصملا ركذ

 «تيب يأ ام ردص تيب رخآ يف عقو ظفل لعج وأ رثنلا يف اذهو ءاهلبق ةلمحب ةلصتم يأ "اهتيلات" «ىرخأ

 .مظنلا يف اذهو ىهلبق تيبب لصتي يأ "هيلي"

 ةيناثلا ةلمحللا رخآو ءاهيلت يلا ةيناثلا ةلمحلا ردص - حابصم ظفل وهو - ىلوألا ةلمحلا رخآ لعجف :حابصم اهيف

 عقاولا "اهافش" ظفل لعجف :اهافشف اهئاد ىصقأ عبتت .ةيناثلا يلت يلا ةثلاثلا ةلمحلا ردص (جاحزلا ظفل وهو)

 :وحن سناج ردصم لصألا يف ميحلا رسكب :سانجلا .لوألا يلي يذلا يناثلا تيب ردص «لوألا تيبلا رخآ يف

 - عُبَسو دسأ :وحن هدحو ىيعملا يف ال ءطقف ظفلتلاو قطنلا يف نيظفللا هباشت وه :حالطصالا فو «"ًالاتق لتاق"



 اهماسقأ 5974 ةيظفللا تانسحملا

 نإ «"لئامتم" 0 «بيترتلاو «ددعلاو ,عونلاو .ةئيطلا فق هفورح هضفإ م :ماتلاف
 ماتلا يأ

 :وحن دحاو عون نم نيظفل نيب ناك

 اناَسنإ رهذلا نيَعِل َتحرَبآلَف  ُهبِالُي ًاناَسنِإ َكَريَغ قلت مل
 اولا وم ناك نإ "يرعساو
 يف روكذملا هباشتلا نإف "ديز ماق ديز ماق" :وحن يظفللا ديكأتلاك ءًاعيمج ظفللا فو هيف الو «سرتفملا ناويحلل -
 .مات ريغو اّمات سانجلا نوكيو'«ةيثآلا ةلثمألا هيلع تلد امك ئعملا فالتحا نم هيف دب ال سانجلا

 «تاكرحلا رابتعاب ةلصاحلا فورحلا ةئيه يف لوألا :ةعبرألا رومألا يف رخآ ظفل فورح عم [يأ] :هفورح تقفتا

 يف يناثلاو «ءابلا ةكرح فالتخال ؛مات سانج امهنيب سيل اهمضب "دربلا"و «ءابلا حتفب "درّبلا" :وحنف تانكسلاو

 لك نأ ىلع اهيبنت ؛عونلا ظفل دروأ امنإو ءرخآلا يف وه نيظفللا دحأ يف فرخ لك نوكي نأب فورحلا عون
 ةبولقم وأ «ةيلصأ امإ اهنأل ؛فائصأ هتحت عون فلألاف «هسأرب عون نيرشعلاو ةعستلا ةيئاجحلا فورحلا نم فرح

 ماتلا نع جرخي اذميو «سايقلا اذه ىلعو ال وأ «ةددشم وأ «ةمغدم امإ اهنأل ؛كلذك ءابلاو ءءاي نع وأ واو نع

 وه نيظفللا دحأ فورخت رادقم نوكي نأب ددعلا ف ثلاثلاو .ءاقلاو ميملا ف نيفلتخم امنفوكل ؛حركو حرفي :وحن

 قفتي ملف «لوألا يف ءيش اهلباقي ال يناثلا يف ميملا نأل ؛"قاسملاو .قاسلا" وحن جرخيف «رخآلا ظفللا فورح رادقم

 يف رخوملاو «مدقملا وه نيظفللا دحأ يف رخوملاو مدقملا نوكي نأب بيترتلا يف عبارلاو .نيظفللا يف فورحلا ددع
 .بيترتلا يف امهفالتخال ؛"حتفلاو ,فتحلا" وحن جرخيف ءرخآلا
 امنإو «نيفرحوأ نيلعف وأ نيمسا انوكي نأك ,فرحلاو لعفلاو مسالا يه يلا ةملكلا عاونأ نم :دحاو عون نم

 ناسنإلاف :هبذالي اناسنإ .عونلا يف داحتالا وه لثامتلا نأ نم نيملكتملا حالطضا ىلع ايرح لثامتملاب اذه يمس

 يف نيقفتم امهفوك عم ةيمسالا عون يف اقفتا دق «نيعلا ةَقَدَح نيعمب يذلا يناثلا ناسنإلاو نَشِبلا ىعمب يذلا ل وألا

 .ًالئامتم امهنيب ماتلا سانجلا ناكف «ةقباسلا هجوألا عيمج

 .فرحو لعف نم وأ ءفرحو مسا نم وأ ؛لعفو مسا نم نيظفل نيب سانجلا نم ماتلا ناك نإ يأ :نيعون نم
 :وحن لوألاف

 مهضرأ يف تمد ام مهضرأو 2 مهراد يف تمد ام مهرادف

 نأك يناثلاو .فورعم ىمسمل مسا "مهراد يف" :هلوق فو ؛ةارادملا نم رمأ لعف "مهرادف" :هلوق يف راد ظفل نإف

 ثلاثلاو .مولعملا ريصعلل مسا يناثلا "ٌبْر"و ءفرح لوألا "ّبُر" نإف ءرخغآ لجر بر. برشي لحجر َّبُر :لاقي
 - ةملكلا مالب ةربع الو. .فرح يناثلاو «لعف لوألا "الع" ف ؛مهيلع عفترا يأ هلهأ عيمج ىلع ديز الع :كلوقك



 اهماسقأ مو ةيظفللا تانسحملا

 كيادواة ف ةمئلاكل  فورأ# علا !طقواة قوي تمد "ام ةخَراَدف

 :وحن طخلا يف اقفتاو درفم رخآلاو بكرم امهدحأ نيظفل نيب ناك نإ :"هباشتم"و

 ةماقسلهئلؤادفد اًميَصَع 0+1: ةيطنا زكي مل كلم اَذِإ
 هكرتا يأ ءاطع بحاص

 :وحن اقفتي ل نإ «"قورفم"و
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 انلَماَج ول مالا ريدم بص يِذَّلا ام .. .٠ اَنل َماَج َالَو َباَجلا َدَحَأ دق محلك
 رض ءيش يأ ف

 ةئيهل ةقفتم, تسيل لعفلا "الع" ةئيه نأ دري الف ءفقوو بارعإ لحم يه ذإ ؛ريغتلل ةضرع اهتئيه نأل ؛ةئيهلا يف -
 نم لك ءافيتسال ؛فوتسم مسقلا اذه يمس امنإو .هنم مسق يفوتسملاو ؛مات سانح امهنيب سيلف «فرحلا "ىلع"

 .ةملكلا عون يف افلتخا نإو ءرخآلا فاصوأ هيف نيظفللا

 «ةدحاو ةملك هعومجم نوكي ال نأب بكرم امهدخأ نيظفل نيب سانجلا نم ماتلا كلذ ناك نإ [يأ] :هباشتمو

 دهاشي ام وه بكرملا موسرم ةئيه نم دهاشي ام نوكي نأب طخلا يف اقفتاو ؛ةدحاو ةملك هعومجم يأ درفم رخآلاو

 ةملك يهو "اذ" نم بكرم .لوألا "ةبهاذ" :هلوقف «ةيقاب ريغ ةعطقنم يأ :ةبهاذ هتلودف .درفملا موسرم ةئيه نم

 «نيتملك نم ًابكرم لب «ةدحاو ةملك سيل هعومجمف ءءاطعلا نيعمب ىرخأ ةملك يهو "ةبه" نمو ءبحاص نعم
 اذه ىمسيف «ةروصلا يف ةقفتم امهتباتكو «ةدحاو ةملك وهو بهذ نم ثنؤملا لعافلا مسا وه ذإ ؛درفم يناثلاو

 .ةيفرحلاو ةيلعفلاو ةيمسالا ريغ ةمدقتملا تاقافتالا عاونأ يف اهاشت امك طخلا يف نيظفللا هباشتل ؛"اهباشتم" سانجلا

 ابيكرم نيسناجتملا دحأ نوك قورفملا يف طرش اذإ اذه ءطخلا يف بكرملاو درفملا ,ناظفللا يأ .اقفتي مل نإ

 قافتا مدع قورفملا نوك يف يفتكا اذإ اقلطم ناسناحجتملا ناظفللا وأ «فنصملا ةرابع رهاظ وه امك ادرفم رخآلاو

 .ضعبلا ةرابع هب رعشي امك ادرفم رخآلاو ابكرم امهدحأ نوك طرتشي نأ ريغ نم طخلا يف نيسناجتملا

 نأب ليمجلاب انتلماعم يف ماجلاب موقلا يقاس وهو ماجلا ريدم ىلع ررض ال نعي ليمجلاب انلماع يأ :انلماج ول

 وهو اهربخو ال مسا نم بكرم "انل ماج" وهو نيسناجتملا نم لوألا ظفللاف ءمكيلع هرادأ امك انيلع هريدي

 ولف «ةروصلا يف ةقفتم تسيل امهتباتكو «لوعفمو لعف نم بكرم انلماج يأ يناثلاو ءرحجلا فرح عم رورحملا

 ناك ءادرفم رخآلاو ابكرم امهدحأ نوك طرتشي لو «طخلا يف نيقفتم ريغ نيسناجتملا نوك قورفملا يف يفتكا
 قا نأ ندفع الا ابكرم امهدحأ نوك طخلا يف امهقافتا مدع عم هيف طرش نإو ءارهاظ اذه قورفملا لاثم

 يف بكرملا كلذ راص «ةملكلا: ءزج .ةلزنمي لصتملا بوصنملا ريمضلا اودع امل مهنأب لوعفمو لعف نم بكرمل
 نيظفللا نأل ؛قورفملا مساب مسقلا اذه يمس اغغإو ءاضيأ طرشلا اذه عم قورفملا اذمي ليثمتلا حصف «درفملا مكح

 .ةباتكلا ةروص يف اقرتفا هيف



 اهماسقأ ١5 ةيظفللا تانسحملا

 فلتخا نإ "فحم" :وهو «ةمدقتملا ةعبرألا نم دحاو يف فلتخا ام :مات ريغو
 ماتلا ريغلا يأ 2 ظفل يأ

 افلتخا نإ "فّرطم"و «"دربلا ةنُج درُبلا ةبج" :هلوق وحن طقف فورحلا ةئيه ف هاظفل

 :وحن ارخآ ةدايزلا تناك نإ "لّيذم"و َألَوُأ ةدايزلا تناكو ءطقف فورحلا ددع يف

 ٍبِضاَوَق ضاّوق ٍفاّيسأب ْلوُصَت  مِضاَوَع صاَوَع ٍديأ نم َنوُدُمَي
 # نؤئنيإلو 4 ن وهني إم : وحن جرحملا يدعابتم ريغ نيفرح يف افلتخا نإء"عراضم"و

 :وحن بيترتلاو «ددعلاو «عوتلا يف اقفتاو يأ :خلإ هاظفل فلتخا نإ .ةيقابلا ةثالثلا يف ءاوتسالا عم :ةمدقتملا ةعبرألا نم

 يف افلتحا دق درّبلاو درُبلا ظفلف ءدرّبلا ةياقو يأ درّبلا ةنُج .فوصلا يأ دربلا نم ةذوحأملا ةبحلا يأ "درُبلا ةبج" :هلوق

 عونلا يف نيقفتم امهوك عم ةحتف ياثلا فو «ةمض لوألا يف اهنأل ؛ءابلا ةكرح يف فالتحالا ببسب فورحلا ةئيه

 .رخآلا ةئيه نع نيظفللا دحأ ةئيه فارحنال ؛افّرحم سينجتلا اذه يمسف «بيكرتلاو ددعلاو

 ةدايزلا تناكو .رخآلا ظفللا يف هل لباقم ال دئاز فرح نيظفللا دحأ يف نوكي نأب :للإ فورحلا ددع يف افلتخا

 :وحن فرطلا يف افوكو «ةدايزلا فرطتل ؛افرطم اذه يمس امنإو «سناخم ا ظفللا نم لوألا فرطلا يف يأ الّوُأ

 بضاَوَق ٍضاَوَف فاّيسأب لوُصَت .٠ مصاَوَع ٍصاَوَع ديأ نم َنوُدَُي
 .فرطملا نم ناكف "ادب" يأ لباقملا عومجم سناحم يقابلاو ءلوألا فرطلا يف ةدئاز "ادبأ" يف ةزمهلاف

 لوعفمف ؛ديأ نم ةنئاك دعاوس نودي يأ :خلإ ديأ نم نودمي .هليذ يف افوكل ؛سناجملا ظفللا رخآ يف يأ :ًارخآ

 .يديألا ضعب دعاوسلا ذإ ؛ضيعبتلل هيف "نم" ةملكو «فوذحم لوعفمل ةفص "ديأ نم" :هلوقو ءفوذحم نودمي

 عمج "مصاوع" .هدعب ام ليلدب فيسلا انهه اصعلاب دارملا نكل ءاصعلاب هبرض نيعم. "هاصع" نم ةيصاع عمج "صاوع"

 اذإ هبطق نم ةبضاق عمج "بضاوق" .هب مكح يأ اذكب ىضق نم ةيضاق عمج "ضاوق" .هظفح :ُهَمّصَع نم ةمصاع
 نم ءايلوألل تاظفاح يأ تامصاع «فيسلاب ءادعألا تابراض يأ تايصاع ديأ نم دعاوس نودمي مهنأ ىعملاو .هعطق

 باقرل ةعطاق يأ بضاوق «كالهلاب ءادعألا ىلع تامكاح يأ ضاوق فويسب نارقألا ىلع تالئاص ؛ةكلهم لك

 ةدايز يف الإ نايواستم بضاوقو ضاوق اذكو يناثلا رخآ ف ميملا ةدايز يف الإ نايواستم مصاوعو صاوعف .ءادعألا

 ةفاضإلا وأ فقولاب لاوزلا ددصب وأ لاصفنالا مكح يف هنأل ؛ضاوقو صاوع يف نيونتلاب ةربع الو «يناثلا يف ارحآ ءابلا

 يدهج يدج :وحن هطسو يف ةدايزلا تناك ام فورحلا ددع يف فالتحالا ماسقأ ف ركذي مل هلعلو كلذ ريغ وأ

 .صاخلا مسالاب هراهتشا مدعل ؛يناثلا طسو يف ءاهلا ةدايز عم امهيف ميحلا حتفب

 نم «رخآلا هيلع لمتشي مل فرح ىلع نيسناحتملا نيظفللا نم لك لمتشي نأب طقف فورحلا عون يف :افلتخا نإ
 - نييؤفش وأ ؛نييقلخ انوكي نأك جرحملا يدعابتم ريغ نيفرح يف فالتخالا كلذ ناكو ءاديزم نوكي نأ ريغ



 اهماسقأ سا ةيظفللا تانسحملا

 :[/هتتيماعل]4ُديِدَسل ريحا تُحب هنو ٌديِهَشَل َكِلَذ ىلع هنو :وحن ادعابت نإ ."قحال"و

 .ساقو قاسو «نيلو لينك ءطقف فورحلا بيترت يف افلتخا نإ ؛"بلق سانج"و

 دحأ لعجي نأ رثنلا يف وه :"ردصلا ىلع زجعلا در" ىمسيو :ريدصتلا -*
 (ههبش وأ «قاقتشا امهعمج نأب) امهب نيقحلملا وأ «نيسناجتملا وأ «نيرركملا نيظفللا

 ل ل ا اهرخآ يف ىناثلاو ,ةرقفلا لوأ يف

 «نايقلح نافرح امهذإ ؛جرحملا يدعابتم ريغ امهو «ةزمحلاو ءاحلا يف نافلتخم امهفإف 4 نوكيا و 4 ا

 .جرحملا يف هبحاصل نيظفللا نم نئابملا ةعراضمل ؛"ةعراضملا سينحت" سينجتلا اذه يمس امنإو

 هنو :وحن فورحلا لج رابتعاب سانجلا يف رخآلاب اقحلم ذئتيح نيظفللا دجأ نوكل ؛جرحملا يف يأ :ادعابت نإ

 ءاهلا الإ اهفورح عون داحتال ؛قاحلإلا سانح امهنيب ديدشو «ديهشف 4(ٌديِدَسَلِر يَحْلا بحل هَنإَو ٌديِهَشَل َكِلَ ا

 .نانسألا لوصأ عم ناسللا نم لادلاو «قلحلا ىصقأ نم ءاملا نأل ؛جرخملا يف نادعابتم امهو «لادلاو

 ءرخآلا ظفللا يف ضعبلا كلذ رخؤيو ؛«فورحلا ضعب نيظفللا دحأ يف مدقي نأب :فورحلا بيترت يف افلتخا

 نيظفللا دحأ يف ناك ام نأل ؛فورحلا بيترت يف افلتخا دق امهفإف "نيلو لين"ك ةئيهلاو ددعلاو عونلا يف اقفتاو

 كلذ يمس اذلو ءفورحلا بيترت سكعف «رخآلا يف امدقم راص هيف ارخؤم ناك امو «رخآلا يف ارخؤم راص امدقم

 بيترت .يف الإ سيل رحآلاب امهدحأ فالتحا نإف ."ساقو قاس" لثم كلذكو ,"بلقلا" سانجلا نم عونلا

 عوقوف ءطسولا فرحلا ريغت بلقلا يف اوربتعي ملو ,فورحلا نم رخآلا يف رّخأ ام امهدحأ يف مّدق هنأل ؛فورحلا
 .بلقلا دوجو يف رضي ال امفاكم يف لوألا لاثملا يف ءايلاو ءانهه فلألا

 دحأ وأ «نيعمو اظفل نيقفتملا يأ :نيرركملا. .ردصلاب قطن امك زجعلاب قطني هنأل :ردصلا ىلع زجعلا در
 نأب قاقتشا امهعمج نأب نيسناجتملاب يأ امهب نيقحلملا دحأ وأ ءئيعملا نود ظفللا ف نيمباشتملا يأ نيسناجتملا

 اهلك وأ ءفورحلا لج يف:نيقفتم انوكي نأب قاقتشالا هبش يأ ههبش امهعمج وأ ءدحاو لصأ نم نيقتشم نوكي

 امهلصأ نوكل ؛كلذك ةقيقحلا يف اسيلو «قاقتشالا يف امك دحاو لصأ ىلإ ناعجري امهنأ هنم ردابتي هجو ىلع

 نيظفللا دحأ ةرقفلا لؤأ يف لعجي نأ رثنلا ف وه يأ "لعجي نأب" قلعتم :ةرقفلا لوأ يف .رمألا سفن يف نافلتخم

 در نم مسقلا اذه ماسقأ نوكتف «ةرقفلا كلت رخآ يف امهنم يناثلا ظفللا لعجيو «عاونألا كلت نم نيروكذملا

 «نيرركم انوكي نأ امإ ءاهرخآ يف رحآلاو ةرقفلا لّوأ يف امهدحأ نيدوجوملا نيظفللا نأل ؛ةعبرأ ردصلا ىلع زجعلا

 «ةعبرأ هذهف «قاقتشالا هبش ةهج نم امك نيقحلم وأ «قاقتشالا ةهج نم نيسناجتملاب نيقحلم وأ ؛نيسناجتم وأ

 .ةاَشْخَت نأ قَحَأهَللاَو َساَّلا ىَسْحَت . و :ىلاعت هلوق وحن :لاقف «بيترتلا اذه ىلع امل فنصملا لّثم دقو



 اهماسقأ ١ ةيظفللا تانسحملا

 ا 3 0
 :كلوقو .«[0:بارحألا] . هكةاَش ُهَللاَو َساّنلا ىشختو) :ىلاعت هلوق وحن نا

 ."ناليسلا" نم يناثلاو «"لاؤسلا" نم لّوألا "لئاس هعمدو «عجري ميئللا لئاس"

 نم مُكلَمَعل ينِإ لاقط :وخو «0 .:حون] كراع ناك هب مكبر اوُرفغتسسا» :ونو
 يف رخآلاو «تيبلا رخآ يف امهلحأ نوكي نأ مظنلا فو «[15+ :ءارعشلا] ؛َنيِلاَقْلا
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 ءاهرخآ يف رخآلاو «ةرقفلا لوأ يف نيرركملا دحأ هيف دجوي ام وهو «لوألا مسقلل لاثم اذهف :خل :هلإ سانلا ىشختو

 000 هنوك ف رخآلاب ءاحلا لاصتا رضي الو ءاهرخآ يف رركو ةرقفلا هذه لوأ يف "ىشخت" ظفل عقو ذإ

 دحأ هيف دحوي ام وهو «يناثلا مسقلل لاثم اذهو :خلإ ميثللا لئاس .لعفلا نم ءزحلاك لوعفملل لصتملا ريمضلا

 اهرخآ يف يذلا لئاسو «ةرقفلا لوأ يف يذلا "لئاس" ظفل نأل ؛اهرحآ ف رحآلاو «ةرقفلا لوأ يف نيسناجتملا

 ةمئاللاب فوصوملا لحرلا نم فورعملا بلاط ىعملاو «ناليسلا نم يناثلاو «لاؤسلا نم لوألا ذإ ؛ناسناجتم

 ام وهو «ثلاثلا مسقلل لاثم اذهو :خلإ مكبر اورفغتسا .راج يأ لئاس هعمد نأ لاحلاو ؛عجري «ةلازرلاو

 ظفل نإف ؛اهرخآ يف رخآلاو «ةرقفلا لوأ يف قاقتشالا ةهج نم نيسناجتملاب نيقحلملا دحأ هيف دجوي

 .نيسناجتملاب اقحلأ قاقتشالا كلذلو «ةرفغملا نم ناقتشم كاراقَغإلو اًوُرِفْعَتْسا

 هبش ةهج نم نيسناجتملاب نيقحلملا دحأ هيف دجوي ام وهو «عبارلا مسقلل لاثم اذهو :نيلاقلا نم مكلمعل ينإ لاق

 «نيسناجتملاب اقحلأ هبو «قاقتشا هبش «/َنْيلاَقلا مو لاقط نيب نإف ءاهرحآ يف رخآلاو «ةرقفلا لوأ يف قاقشالا

 وهو قاقتشالا يف دحاو لصأل ناعجري امهنأ يأرلا يداب يف مهوتي هنأ عم يلقلا نم يناثلاو «لوقلا نم لوألا نإف

 «ضغبلا وهو يلقلا نم "نيلاقلا"و «لوقلا نم "لاق" نأ رهظي لمأتلاو رظنلا دعب نكل «لئاقلاو لاق لثم "لوقلا"
 ."نيضغابلا نم مكلمعل ينإ" :هموقل اع طول لاق :قيعملاو

 لباقملا رخآلا ظفللا نوكيو.«تيبلا رخآ ف ةروكذملا عاونألا نم نيروكذملا نيظفللا دحأ يأ :امهدحأ نوكي نأ

 ناك ءاوس لوألا عارصملا ردص دعب رخآلا ظفللا كلذ نوكي وأ ؛تيبلا اذه نم لوألا عارصملا ردص يف دحألا كلذل

 ءدحألا كلذل لباقملا رخآلا ظفللا لاح ةعبرأ هذهف «يناثلا عارصملا ردص يف وأ ؛هرخآ يف وأ ءلوألا عارصملا وشح يف

 «هزجعل ؛ةبسنلاب يناثلا عارصملا وشحل ةرادصلا لقعي ال هنأل ؛يناثلا عارصملا وشح يف رحآلا ظفللا نوك ربتعي مل ذإ

 .تيبلا رخآآ وهو دحاو لحم الإ هل سيلف «ركذ امم نيظفللا دحأ لحم امأو .ردصلا ىلإ زجعلا در ىمسم يف لحدي الف

 ل ةقاشتا نيسراججل الن تحلل وأ نا ناجسم وأ نير رك قيظفالا)ةنوكأل تي ةلئطابلا:ةقيرألا ماسقألا_برض اذإف
 .لوألا عارصملا ردص يهو «تيبلا زجع يف امل لباقملا ظفللا لاحم - ١ :ماسقأ ةعبرأ يف قاقتشالا هبشي امي نيقحلم

 5 يناثلا عارصملا ردصو - 5 .هرخخآو ال .هطسوو ١-



 اهماسقأ ١و ةيظفللا تانسحملا

 :هلوق وحن هدعب وأ «لوألا عارصملا ردص

 عيِرَسب ىدّتلا ىِعاَد ىَلِإَسيَلَو  ُهَهَحَو ْمِطلََّمَعلا نبا ىلإ ٌعيِرس
 ِراَرع نِم ِةَّيِشَعلا َدَعَب اًمف 2 ٍدحَن ِراَرَع ميِمَش نم عّنَمَت

 :عاونأ 11 ر ؛ريخألا فرحلا يف ًارثن نيتلصافلا قفاوت وه :عجسلا -4

 .هبايثو «هيزب ال هبادآب ناسنإلا:وحن نزولا يف ناتاصافلا فلتحا نإءفئطم -أ

 .هبسنو هبسحب ال هبادآو هملعب ءرملا :وحن هيف اتقفتا نإ «نزاوتمو -ب

 عيمجل لثم دقو «ةعبرأ يف ةعبرأ برض نم ةلصاح رشع ةتس مظنلا يف ردصلا ىلع زجعلا در ماسقأ تناك -
 رخآلا رركملاو ؛نيرركملل امهدحأ :ةلثمألا هذه نم نيلاثملا ىلع رصتقا فنصملاو «تالوطملا يف ماسقألا هذه

 :هلوق وحن" :لاقف «لوألا عارصملا وشح. .يف رجآلا رركملاو نيرركملل ياثلاو «لوألا عارصملا ردص يف امهنم
 ."ههجو مطلي معلا نبا ىلإ عيرس

 عيرسب سيلو «معلا نبا هجو همطل يف ةمالملاو رشلا ىلإ عيرس مومذملا اذه يأ :عيرسب ىدنلا ىعاد ىلإ 1
 «لوألا عارصملا لوأ ف لوألاو «تيبلا رخخآ يف يناثلا "عيرس"ف «مركلا يأ ىدنلا نم هيلإ ىعدي ام. لمعلا ىل

 .لوألا عارصملا ردص يف رخآلا رركملاو تيبلا رخآ يف نيرركملا دحأ نوكي يذلا مسقلا ةلثمأ نم اذهف

 شرفت «ةحئارلا ةبيط ءءارفص «ةمعان ةدرو يهو" دحب رازع مشب عاتمتسالاب رمأي هنأ ىعملاو :خلإ ميه نم عتمت

 عضاوملا نمو «دحب ضرأ نم جورخلا ىلإ رطضي لاحلا نأل ؛انيسمأ اذإ همدعن انإف "اه قاس ال ءضرألا هجو ىلع
 عم رركم وهو لوألا عارصملا وشح يف لوألا "رارع"ف ءاهنع رفسلاب ءاسملا دنع رارعلا كلذ اهيف تبني يلا

 رركملاو «تيبلا رخآ يف نيرركملا دحأ نوكي يذلا مسقلا ةلثمأ نم اذهف «تيبلا رخآ يف يذلا يناثلا "رارع"

 فزحلا يف رثنلا نم نيترقفلا رخآ يف نيتللا نيتملكلا يأ :نيتلصافلا قفاوت .لوألا عارصملا وشح يف رخآلا

 .امهنم لك رخآ يف عقاولا دحاولا

 امنإو «ىفخي ال امك انزو ناتفلتخم امه "هبايث" ةيناثلا نم "هبادآ" ىلوألا ةرقفلا نم ةلصافلا نإف :! هبادآب ناسنإلا

 تقفتا نإ :هيف اتقفتا .افّرطم عجسلا نم مّسقلا اذه يمس اذلو ءطقف ريخألا فرحلا يأ فرطلا يف امهنيب قفاوتلا

 امهقفاوت يأ نيتلصافلا يزاوتل ؛ايزاوتم مسقلا اذه يمس اهنإو «ريخألا فرحلا يف اتقفتا امك نزولا يف ناتاصافلا

 «نزولا يف ناتقفاوتم "هبسن"و "هبادآ" امهو نيتلصافلا نإف ,هبسنو هبسحب ال هبادآو هملعب ءرملا :وحن ةيفقتو ًانزو
 .رهاظلا وه امك ريخألا فرحلا يف ناتقفاوتم امهنأ امك



 اهماسقأ 15 ةيظفللا تانسحملا

 :وحن ةيفقتلاو نزولا يف اهرثكأ وأ «نيترقفلا ظافلأ تقفتا نإ ءعّصرمو -ج

 .هظعو رحاوزب عامسألا عرقيو ؛هظفل رهاوجب عاجسألا عبطي
 ًادرط أرقي ظفللا نوك وه «"بلقلا" ىمسيو :ساكعنالاب ليحتسي الام -ه

 | ةرس :[:رثدل] 4ْزّبكف َكّبَرَوإطَو ."كنكمأ امك نك" :وحن اسكعو
 :كلوق وحن سكعي مث ءرخآ ىلع مالكلا يف ءزج مدقي نأ وه :سكعلا -5

 ."رخلا مالك مالكلا رخ"و «"لوقلا مامإ مامإلا لوق"

 يقابلا ناك هضعب طقس اذإ ثيحب نيتيفاق ىلع تيبلا ءانب وه :عيرشتلا -

 ؛اعّضصرم عجسلا نم مسقلا اذه يمس امإو «ةيفقتو انزو ناتقفاوتم امهيتلصاف نأ امك :نيترقفلا ظافلأ تقفتا

 .ةغل عيصرتلاب ىمسملا اهلثم ىرخألا ةلباقم يف دقعلا يف نيتؤلؤللا ىدحإ لعجب هل اهيبشت

 تاملكلا يأ "عاجسألا" .هلمع يأ مهردلاو فيسلا عبط :لاقي لمعي يأ عبطي :هلإ رهاوجب عاجسألا عبطي

 عرقيو .ةسافنلا يف رهاوجلاك هظفلب يأ هبشملل هب هبشملا ةفاضإ نم هظفلل رهاوجلا ةفاضإ :"هظفل رهاوجب" «تايفقملا

 هظعوب يأ فوصوملل ةفصلا ةفاضإ نم هظعو رجاوزب .عامسألا يف رثؤي يأ قدلا مزال دارملاو ءاهقدي يأ عامسألا
 ةيواسم "عبطي" نإف «ةيفقتلاو نزولا يف ةيناثلا ةرقفلا نم اهلباقي ال ةقفاوم ىلوألا ةرقفلا نم ةملك لكف .رحازلا
 ةيواسم "ةلصافلا"و :"رجاوزلل ةيواسم "رهاوجلا"و ,"عامسألالل ةيواسم "عاجسألا"و «,"عرقي"ل

 امل الاثم هنيعب اذه ناك ناذآلاب عامسألا لدب ولو «تالباقتملا عيمج هيف تواست امل لاثم اذهف ."ةلصافل"ل

 هاواش نإو «ةيفقت عاجسألا يواسي ال ناذآلا نأل ؛هلك ال ,ىرخألا يف امل نيترقفلا دحأ يف ام رثكأ هيف يواست

 .ساكعنإلاب ريغتي ال يأ ليحتسي ال اب ىمسملا عونلا يأ :ساكعنالاب ليختسي ال ام .ًانزو
 .هلوأل هرخآ نم يأ اسكع أرقي وأ ءهرخآل هلوأ نم يأ ادرط أرقي ءاوس «ريغتي ال هنإف :كنكمأ امك نك

 وحن مدق ام رخؤيو ءرخأ ام مدقي نأب :سكعي مث :واولا ةاعارم ريغ نم يأ ديف َكّبَرَوإ» :ىلاعت هلوق كلذكو
 «يناثلا ىلإ افاضم لوألا لعجو ؛مامإلا ظفل ىلع لوقلا ظفل هيف مدق مالك اذهف ,"لوقلا مامإ مامإلا لوق" :كلوق

 هيلإ فاضملاو «هيلإ افاضم الوأ فاضملا راصف امدقم ناك اذإو ءارخؤم ناك ام امهنم مدق نأب امهنيب سكع مث

 لعجو سكع مث ؛مالكلا ىلإ فيضأو رحلا ظفل هيف مدق مالك هنإف ,"رحلا مالك مالكلا رح" كلذكو ءافاضم

 .ًاضيأ "نيتيفاقلا اذ"و "حيشوتلا" ىمسيو :عيرشتلا .افاضم هيلإ فاضملاو «هيلإ افاضم الّوأ فاضملا وه ام



 اهماسقأ 14١ ةيظفللا تانسحملا

 اق
 هَل ماّركلا يف رولا يذلا ثللملا اهي 5 8 2 رفزول ع

 اهيذدلا يزعم اًنرصَع يف ُرَخآ َكّلثِم َناَك ول
 رظنُي دي
 را

- 

 :ىقبيو ةعبرألا روطشلا رحاوأ فذحت نأ حصي هّنإف

 هَل ماّركلا يِفام' يذلا ُكَِملا اهيل اي
 هع ووك دح هدا كاين هاك رين

 فيرحتب هانعم رِّيغي نأ هنكمي ثيحب همالك ملكتملا لعجي نأ يه :ةبراوملا -8

 :ساون يبأ لوقك «ةذخاوملا نم ملسيل ؛امهريغ وأ فيحصت وأ

 هَّضِلاَخ لع ٌدَقَع عض امك ٠ 'مكناُب ىَلَع يِرعِش َعاَض دق
 :الإ لقأ مل :لاق «كلذ ديشرلا هيلع ركنأ املف

 هّصِلاَح ىَلَع ٌدَقِع َءاَضاَمُك 2 مُكِباَب ىَلَع يرعش َءاَض دق
 ةبارغلا يف ٍدحاو ٍداو نم ةرابعلا ظافلأ نوك وه :ظفللا عم ظفللا فالتئا -

 ىلع فوقولا دنع نزولاو ىعملا حصي ثيحب نيتيفاق ىلع تايبألا هذه رعاشلا ئب دقف :ىرولا مع يذلا كلملا اهيأ اي

 اديفم «نزولا ميقتسم اتيب نيتيبلا نيذه نم لك كلذ عم ىقبيو «ةعبرألا روطشلا رخاوأ فذحت نأ حصي هنإف ءامهنم لك

 .دسف اذإ "قرعلا برو" نم وأ «لقعلا و ةجاحلا وهو "برإلا" نم :ةبراوملا .خلإ يذلا كلملا اهيأ اي :لاقيو «نعملل

 هتملكل فيرحتب صخش هيلع ركنأ اذإ هانعم ريغي نأ هنكمب ثيحب ةذحاوملا هيف هيلع هجوتي يذلا :همالك ملكتملا لعجي نأ

 وأ فيرحتلا كلذب اهنع صلختي و «ةذخاؤملا نم ملسيل ؛كلذ وحن وأ صقن وأ ةدايز نم امهريغ وأ اهل فيحصت وأ

 ملسو «فيرحتلا اذهب ئعملا ريغف :دقع ءاض امك .خلإ ديشرلا ةيراج "ةصلاخ" ف ساون يبأ لوقك ءامهريغ وأ فيحصتلا

 هلوقك «لطهأتلاو:ةبازغلا "يدخلو داو. نم نوكت ةشبيحبت ةبسانتم :ةفلتؤم.ام؛ نعم نعع امج ربعي يلا :ةرابغلا .هب ةذطاوملا نم

 ةنإف+«لازتال نحمي نارطمتسالاا لاعفأ نما راضةاننلو اؤتنكال هام يأ يفنلا ةملك فذحب #َفُسوُي دك ءذَتَتعَت بانج :ىلاعت

 يه يلا "أت ة"ب رارمتسالا لاعفأ نم اهعم ىتأ مسقلا فورح برغأ يه يلا ءاتلاب مسقلا فورح نم ىتأ امل ىلاعت

 .ةبارغلا يف دخاو داو نم امفوكل ؛فالنتا امهنيب لصحف «رارمتسالا لاعفأ برغأ



 مالكلا ةقرس ل ةقاخ

 ئه ىلا ءاتلاب  ىتأ امل [مه:فسوي] ه«َفُّسوُي ُرُكَذَ امَ هَهلاَتإِف :ىلاعت هلوقك «لهأتلاو

 .رارمتسالا لاعفأ برغأ يه ىلا "تفت" ب ىتأ ,مسقلا فورح برغأ

 0 6م 4

 نودب هريغل ىنعم رعاشلا وأ رئانلا ذخأي نأ :اهنم :عاونأ مالكلا ةقرس 1

 00010 _خ.ات < داع امك هعظنل ريت
52 7 110 

 ”اقعُي ناك نإسيارقإا كفالط لع نكاح اخأ

 يف قباس مالك ئععم لاخدإ هيف امم امهوحنو «نيمضتلاو «سابتقالا نم امب لصتي امو «مالكلا ةقرس يف :ةقتاخ
 رثانلا ذعأي نأ :اهنم " :لاقف ةمومذم ةزهاظ ةقرس وه ام اهنم فنّصملا ركذ ةديدع عاونأ يأ :عاونأ .قحال

 بيترتلا ةيفيكل يأ :هريغل ىنعم .اضيأ رعشلا ريغ يف نوكت رعشلا يف نوكت امك ةقرسلا نإف :رثانلا دخأي .خلإ

 نب هللا دبع ريغ وهو «روهشم رعاش ةدحولا ءابلا رسكو ءازلا حتفب :ريبزلا .هنم تادرفملا نيب عقاولا فيلأتلاو

 هد :ةيشاحلا يف لاق اذلو «ءابلا حتفو ءازلا مضب هنإف سك يباحصلا ريبزلا

 يف لاق امك نيعلا نوكسو ميملا حتفب وهف ةدئاز نب نعم امأو ءسوأ نبا وهو «نيعلا حتفو ميملا مضب :نعُم
 هتدحو هقوقح فرعت ملو «لدعلاو «ةفصنلا هطعت مل يأ :خلإ فصنت مل تنأ اذإ .خلإ حتفف مضب نعم :ةيشاحلا

 "لقعي ناك نإ" .نارجحلا وه يذلا فرطلا ىلع يأ ةينايب هيلإ فرطلا ةفاضإو .«ءاحلا رسكب «نارجحلا فرط ىلع

 يأ "فيّسلا َدَح" ءهفصنت مل يذلا خألا كلذ بكريو .لقع هل ناك نإ كتبحص ًاضفارو كل ًارحاه.هتدجو يأ
 ل !اهعيطقتا هعابطتتو:فويسلانيثأت هيفارثوت .دئاذشب لئاحتتي. عي عطاقلا هقرط
 احلاو ميملا حتفب "لحزم" .دئادشلا لمحتو فيسلا دح بوكر نع يأ."فيسلا ةرفش نع نكي مل اذإ'.هلذتو

 0 سوأ نب نعم ةديصق نم ناتيب ناذهف «لاصفنالاو دعبلا ئعمب يأ ةمجعم "از" امهنيبو ةلمهملا

 «نيتيبلا نيذه هدشنأف هد ةيواعم ىلع لحد ريبزلا نب هللا دبع نأ يكُح امك «ريبزلا نب هللا دبع امهقرس دق

 ةينك "ركب ابأ اي" لوألا قاقالم دعب يأ "يدعب" -ارعاش ترص .يأ نيعلا مضب- "ترعش دقل" ةيواعملا هل لاقف

 هيدي نيب دشنأف «ةيواعم ىلع سوأ نب نعم لخد ىح سلحملا قرافي ملا روكذملا ريبزلا نب هللا دبع نإ مث هل
 هل ظفللا :لاقف ؟كل امهنأ يربخت ملأ :هل لاقو ريبزلا نب هللا دبع ىلع ةيواعم لبقأف «ناتيبلا ناذه اهيف يلا هتديصق

 .هرعشب قحأ انأو «ةعاضرلا نم يأ وهف اذه دعبو «يل ىيعملاو

 فصنت مل َتنأ اَذِإ

 .نوكسف حتفب ةدئاز نب نعمو حتفف مضب نعم :نعُم .حتفف مضب رخآ مسا دجويو اذه يف رسكف حتفب ريبزلا :ريبزلا



 مالكلا ةقرس ١ ةقتاخ

 لَكرَمٍقيَتلا ةرفَش نع نكي مل اذإ  ُهَمِيِضُت نأ نم ٍفيَّسلا ّدَح ُبَكَرَيَو
 نأك «ءاهفداري امب ظافلألا لدبت نأ هليبق نمو 2"الاحتنا"و "اخسن" ىّمسي اذه لثمو

 :ةئيطحلا لوق يف لاقي

 دعقاَو اهني لَحَرَت آل مراَكَملا عد
 :رحآلا لاقف

 ُسبأللا لكسألا'تنأ كنف 'َسلَحاَو اياد كوت اذ تلا رد

 ول امك بيترتلاو مظنلا ةياعر عم ىئيعملا يف اهداضي امب ظافلألا لا

 :هف ناسح لوق يف ليق

 25 2 5 در 2ع 6

 لوألا زاَرطلا نم ٍفونألا مش 2 مُهُباَسحأ ةّميرك ِهوُحّولا ُضيب

5-5 
0-0 8 ١ 
 يساكلا ٌمِعاَطلا تن

 لقنلا :خسنلاو .هسفنل هاعداو ريغلا مالك لقن هنأل ؛الاحتناو احسن ىمسي ةقرسلاو ذحألا يأ :خلإ اذه لثمو

 لحتتا .:لاقي «كل كريغل ام نأ يعّدت نأ :لاحتنالاو .رخآ باتك ىلإ هيف ام تلقن يأ باتكلا تخسن :لاقي

 ةقرس هنوك ف :هليبق نمو .اًدج ةمومذم ةرهاظ ةقرس ةقرسلا نم عونلا اذهو «هسفنل هاعّدا اذإ هريغ رعش نالف

 حبقلا نم امهدحأ مزالف «هفيدر ةلزنم لزني فدارملا نأل ؛كلذو اهفداري ام ظافلألا لدبت نأ «ةمومذم ةرهاظ

 عنقاو «كريغل اهعدف «ياعملاو مراكملل الهأ تسل ىيعملاو ءسباللا لكآلا يأ :يساكلا معاطلا .رحآلل مزال

 تيبلا نم ظفل لك لدب دقف :لاقي نأل لوقم اذه :سباللا لكآلا .سابللاب رتستلاو «لكألا قلطم يأ ةشيعملاب

 2”"لحرت ال" :هلوقل فدارم "بهذت ال'و "م راكم" ل فدارم ' 'رثآملا"و ا ارذ" نإف «هفدارع. لوألا

 دارم "سباللا"و «"معاطلا ل فدارم 0 "دعقا" ل فدارم "سلجا"و "اهتيغب"ل فدارم "اهبلطمل"و

 يف اهفداري ام ظافلألا ليدبت مكح يف نأكف «ليدبتلا كلذ لوانت برقل :بيترتلاو مظنلا ةياعر ."يساكلا"ل

 ف ءاوتسا عم فنألا ةبصق عافترا وهو ؛ممشلا نم مشأ عمج نيشلا مضب :فونألا مش .ةمومذم ةقرس هنوك

 طمنلا نم مهنأ يأ "دحمل" انهه دارملاو ؛ملعلا زارطلا :لوألا زارطلا نم .برعلا دنع حدم ةفص وهو «هالعأ

 :رعشلا اذه هيف ليق ولف هده ناسح انديس رعش اذه ءفرشلاو دحملا يف لوألا

 رخآلا زارطلا نم فونألا سطف مهياسحأ ةميثل هوجولا دوس

 رهاظلا وه امك دضلاب اليدبت ناكل



 مالكلا ةقرس 144 ةهتاخ

 رخآلا لاقف

 رجالا زارطلا ني'فاوثألا نسلم ,... ةمقئاظتحأ) ميلاد يوخؤلا دوس
 غزاي واسم نأ كوالا فود نانلا مالكلا نوكيو ءاظفللا رّيغُيو املا داي ذأ :اهنمو

 :ماهت يبأ لوق يف بيطلا وبأ لاق امك

 ُليِخَبَل هلثوب َناَمَّزلا نإ ءهلنبب ُناَمَّزلا ىتأي ال َتاَه
 عونا ب نركب ردو 2 قاف واكس دارا دع

 لثمو ءاكبس دوجأ لوألاو «مامت يبأل يناثلا عارصملا نم. ذوخأم. يناثلا عارضملاف
2 9 

 .ًاخختسمو ٌةراغإ ىمسي اذه

 ؛لوألا نود يناثلا مالكلا نوكيو ءرخآ بيكرت اذه لاقي يح ءرحآ هجوب نيعملا كلذ ىلع لدي ثيحب :ظفللا ريغيو

 نيح ديمح نب دمحم ةيثرم يف عقاولا :مامت يبأ لوق .ةليضفلاو نسحلا يف هل ًايواسم وأ لوألا ف تدجو ةليضف تاوفل
 ىثرملا لثمي نامزلا نايتإ دعب يأ فوذحم .هلعافو ءدعب ئعمب ضام لعف مسا :تاهيه .هتاوزغ ضعب يف دهشتسا

 .ىثرملا كلذ لثم, يأ "هلثع. نامزلا يأي ال" :هلوق ةنيرقب حودمملا
 زواجتي نأ ءادعإلا "هءاحخس نامزلا ىدعأ" :لاقو «بيطلا وبأ هنم ذحسأ مامت يبأ لوق اذهف :ليخبل هلثمب نامزلا نإ

 ع لا نامزلا داجف يأ هب اخسف .نامزلا هءاخس ىرس ىيعملاف «هريغ ىلإ هبحاص نم ءيشلا

 اقلعتم مامت يبأ لوق يف ليخبلا نوك هنم اذزحأم هنوك يف رضي الو :يباثلا عارصملا نم ذوخأم .دوجولا ىلإ

 ىف هلع كامرلا لح نأ عم لصاحلا يف اكرتشا نيعارصملا نأل ؛حودمملا سفنب اقلعتم بيطلا يبأ لوق يفو «لثملاب

 لي هك عنا 0 يبأ لوق
 ةغيصب ربع بيطلا ابأ نأل ؛كلذو «يونعملاو يطظفللا ديقعتلا نم اولخو ءاكبس دوحأ مامت يأ لوق يأ :دوجأ لوألاو

 لخيي وهو نامزلا هب داج هنوكل ئبعم ال ذإ ؛ًاليخب نامزلا هب ناك دقلو" :لاقي نأب يضاملا ةغيص بسانملاو «عراضملا

 مامت يبأ لوق نم اذوخأم هنوك عم بيطلا يبأ لوقف "ناك" عضوم "نوكي" عضو نأ ىلإ هيف جاتحيف «لبقتسملا يف هب

 هنأل ؛ةراغإ ىمسي لوألا نم لضفأ يناثلا ناك نإو ءظفللا رييغت عم ئيعملا ذخأ يأ :خلإ اذه لثمو .ًاضيأ لوضفم

 .حبقأ اوك بلاغلاو ءىرخأ ةروصب ريغلل ام ةروص لّدب هنأل ؛"انخسمو" ؛ههجو نع هرّيغف ريغلل وه ام ىلع راغأ
 نم لضفأ يناثلا نوكي ام عونلا اذه يف ركذي مل فنصملا نأ الإ ءاهنم حبقأ وه امب ةروص ليدبت لصألا يف خسملاو

 خسملاو ةراغإلا نم مسقلا اذهو ؛مذلاو حبقلا نع لاخ ريغ وه ام نايب ددصب هنأل ؛هماسقأ نم اضيأ هنوك عم لوألا

 .عادبإلا نم عون ىلإ هتجرخخأ ةليضف ىلع ًالمتشم هنوكل ؛لوبقمو حودمم



 سابتقالا ١1ه ةمتاخ

 ناظم هلا ايواشم وأ لرألا نود يباثلا نوكيو ءهدحو عملا ذخأي نأ :اهنمو
 ظفللا نم ءيش نودب يأ

 دمعة اال هةينإو هفيلعتاألا الك 6 و دكني حلو

 هنأ ىلع ال ,ثيدحلا وأ ظل :سابتقالا -؟
 رف ناك وا ايطن

 :هلوقك «هنم

 ٌعاطتسُما 1١ لكي ركنأو  ملظلاب َضََتَألَو امِلَط كنا
 ُعاطُي عيِفَش الو ميِمَح نِم ام  موُلَظِل ام ُباَسِحلا يتأي َموَي

 اذهف :خلإ ىعدي ناك دقو .هتفرع يذلا هجولل ءلوألا نم لضفأ يناثلا نوك اضيأ انهه ركذي مل :يباثلا نوكيو

 غم ربصلا نأ دافأ نيتيبلا نم الك نإف «لوألا نعم هانعم نكل لوألا ظفل ريغ هظفل ناك نإو ؛مامت يبأ نم تيبلا

 امك ًاظفل رصخأو «نعملا اذه ىلع ةلالد حضوأ لوألا نكل ؛ىئرملا ةبسنلاب حودمهي سيل ؛هسفن ف ًاحودمم هنوك

 نإف ءانهه امك "دصقلا" نع هب ربعيو «هب لزن اذإ لزنملاب ملأ" نم :اماملإ .ياثلا نم دوختأ وهف «ىفخي ال

 .هريغ ظفل نم ىعملا ذخأ دصق دق يناثلا لئاقلا

 ظفللا .نإفإ ءرخآ ادلج:هسبلأو «ادلج قعملا نع :طشك هنأكف "ةاشلا- نع .دلجلا طشك" :ةغللا يف وهو :اخلسو
 ظفل نم وأ نآرقلا ظفل نم ءيشب ىتؤي نأ يأ :لإ ثيدحلا وأ نآرقلا نم اًئيش .سابللاو دلحلا ةلزنمب ئععملل

 هجو ىلع ال يأ "هنم هنأ ىلع ال" نمضملا مالك نم هنأ ىلع هب يأملا نوكي نأ طرشب مالكلا نمض يف ثيدحلا

 ؛اذكدك يبلا لاق وأ ءاذك ىلاغت هللا لاق :مالكلا ءانثأ يف لاقي.نأك «ثيدحلا وأ نآرقلا نم هنأب راعشإ هيف نوكي

 هسبتقا دقف ؛"عاطي عيفش الو ؛ميمح نم ام" :هلاوقك' عيدبلاب -قجليو نسجت ءام نيل ءلواعتلا لهس هنوكل هنإف

 نم هنأ ىلع ال هب ىتأ هنإف ء[١ ةيآلا' نم :رفاغ] عاطُي عيِفَشاَلَو ٍميِمَح ْن م َنيِمِلاَظلِلاًمإ» :ىلاعت هلوق نم

 ىلع ال ءهب ىتأ هلي يببلاديدح قمت "للك: ىلخب دانلا قلاخ" :ةلؤقو' ةنآزقلا نم'شابقالل لاثم اذهف «نآرقلا

 .ثيدحلا نم سابثقالل لاثم وهف ءثيدحلا نم هنأ



 نطَولا ُبيِرْغ ىَعرُي 3 مهِناطوُأ يِف َساّنلا داع ال

 يع نفرزسا قلح مليك شيع تعش اَمداَذَِو

 دع هدجارأ نزولل يفقتإلا ظفللا:يف يسير ييغجب ىنأب الو

 يريح نزف ىلإ 0 قرت ذأ قف ان ناك دق

 : [19 ة«ةرشبلا] 1« انإ» :ن نآرقلا فو

 عم رخآ رعش : نم اًئيش رعشلا نمثقي'نأ وه :"عاديإلا" ىمسيو :نيمضعلا 2#
 عارصم ضعب ولو

 :هلوقك ؛رهتشي مل نإ هيلع هيبنتلا

 قيِلَي يلاَحب 0 اذعلا ٌتْفِحَو يردّص َقاَضاَذِإ

 هللابَو ىجترأ ام علب للابف

 :هلوقك «ريسيلا رييغتلاب سأب الو

ًً 4-8 
 ني | أ

 :وحن رثنلا ف نئارقلا ةماقتساك هريغ وأ نزولل رخآ ءيش هنأ هب رهظي ال ثيحب :خإ سأب الو

 0 و لإ 1 نإ ك1 كنا تدق ناك نق

 «(نوُعِجاَر هيَ نإ :عركلا نآرقلا فو فيك ريغتلا نم ريسي صقنب سبتقم ؛"نوعجار هللا ىلإ انإ" :هلوقف
 رعش نم هنأ ىلع هيبنتلا عم يأ :هيلع هيبنتلا عم .نيمضتلا هيف يرجي ال رثنلا نإف :رعشلا نمضي .[١٠:ةرقبلا]
 .هيلع هيبنتلا نع غي هترهشف الإو «هبحاصل هتبسن رهتشي ل نإ «ةقرسلا هب نظي الثل ؛رخآ
 اهنإ لثمتلا نإف «"تلفمت" :هلوقب هيلع هّبنو رعاشلا هنمض دق «هريغ رعش نم يناثلا تيبلاف :قيلي يلاحب اتيب تلئمت

 ةبسانملا هجو-ىلع نيمضتلا كلذ فقوت اذإ ءريسيلا رييغتلاب نيمضتلا يف :سأب الو.همظن قبس دق ءيشب نوكي

 :رعشلا هنم رثانتي ءاد وهو «عارقلاب ىمسملا بعثلا ءاد هب يدوهي مذ ف هلوقك «رييغتلا اذه ىلع دارملل

 هوركنأو ءديشرلا خيشلا نم 2اوضغو اوطلغ رشعمل لوقأ
 هوفرعت ةمامعلا عضي قم ايانثلا عالطو الج نبا وه

 - :اذكه لصألا يف وهو «ليثو نب ميحسل يناثلا تيبلاف



 لحلاو دقعلا ١4 ةهتاخ

 ةوُركنَأَو ِبيِشَرلا خمّشلا نم اوُضَعَو اوُطَلَع ٍرَمعَمِل لوْ
 ؛رقردب هتناذتبلل ة تي قلم .٠ ايانقلا, عال الج با: ّوُم

 اسي و ألاف دا : يناثلاو «روثنملا مظن لوألا :لحلاو دقعلا 2

 مِلَظَي ال هلق ٍةَمِع اذ دجتنإ سوُفلا ميش نم ملظلاَو
 ينيد !ولعم الجر عسط اهلا اقل سفسلا/ ايلف قمر علظلا :يميكخن لوق هيف دقع
 ةدايعلا" :هلوق وحن يناثلاو .يويندلا باقعلا فوحخ يهو «ةيويندو .داعملا فوحخ يهو

 مودي ال ٍداَدَو لكو داوعلا نحنو ؛ىضرملا نحنف اذه عمو «ةروثأم ةمركمو ةروحأم ةّنس
 ةياأوب ”تسيلق

 نوفرعت ةمامعلا عضي تم ايانثلا عالطو الج نبا وه 2
 .حضتاو هرمأ الح لحر نبا هنأو «راختفالا هدارمو

 ىلإ هرييغتب رعاشلا هنمضو ؛"برحلا ُسوُبلَم" ةمامعلاب دارملا نإف ءبرحلا يف هردق فرعي :خلإ عضي ىتم

 ال هنع اثدحتم مكهتلا هجو ىلع ركذ ام هيلإ بسن نم نوك وهو «هب مظتنيو هدوصقم بسانيل ؛ةبيغلا
 .دوهيلا ةعامجلا يأ "رشعمل لوقأ" :اذكه: نيتيبلا ئعمف اذه ىلعو «لصألا ف امك هسفن نع ًاثدحتم

 الإو مهيلع هب رختفي ناك ام بساني امي حيملتلا هجو ىلع هوركذ ثيح يدوهيلا كلذ قح .يف يأ "اوطلغ"

 كلذ نم يأ "ديشرلا خيشلا نم" .هب ًاراقتحا هتيؤر دنع مهراصبأ "اوضغو" هوك هديعبت ف اوطلغي مل مهف

 نبا وه يأ "الج نبا وه" .يدوهيلا كلذ يأ "هوركنأو" .مكهتلا هجو ىلع "يِوَعلا" ديشرلاب هدارمو يدوهيلا
 ءاد قاشم انهه امي دارملا «رومألا باعص باكر يأ "ايانثلا عالطو" .فشكناو هنم سأرلا الج هبحاصو رعش

 .هبيعو هئاد اوفرعت "هوفرعت ةمامعلا" .هسأر نع يأ " عضي نم" .ناوهلاو لّذلا قاشمو بلعنلا

 كلذ ناك ءاوس «روثنملا مظن دقعلا يأ "لوألا" .دحاو لصف يف امهعمج «نالباقتم نائيش امه :لحلاو دقعلا

 ندكع لحلا يأ ”يافلاو"' .ةروهشملا مكحلا نم ةمكح وأ ًالَثَم ناك نأب كلذ ريغ وأ ًافيدح وأ ًانآرق رثنلا
 ًالولحم ًارثن ناك لوألا ف مالكلا نأل ؛الح موظنملا رثثو ل روشنملا مظن يمس امثإو «موظنملا رثن يأ دقعلا

 ذحأف . ميش نم ملظلاو .ًالولحم ًارثث راصف ًادوقعم ًامظن ناك يناثلا يفو ءادوقعم ًامظن راصف
 هذحأ رثن اذهف :خلإ ةنس ةدايعلا .رييغتلا نم ءيش عم همظنو «ةمكحلا يف روهشملا رثنلا مالكلا اذه رعاشلا

 .ًاضيأ ةمكحلا يف مظنلا نم



 ءافتقالا نسح/حيملعلا ١54 ةقاخ

 :لئاقلا لوق هيف لحو
 ُرِذَتعَتَو مكيتاتف نونذُتو  مُكْدوُعَت مُكاَنيَِأ اْضِرَماَذِإ

 وأ روهشم رعش وأ ثيدح وأ ةيآل همالك يف ملكتملا ريشي نأ وه :حيملتلا -ه

 0 :هلوقك ةصق وأ رئاس لثم

 ٍبركلا ةَعاَس يِف كن ىَمحَأَو َقَرَأ .٠ يطل ُواَنلَو ءءاَضمَرلا ٌعَم ورمَع
 وهو «روهشملا تيبلا ىلإ راشأ

 رالي ءاَّضَمَدلا نم ريحَتسُملاك ... هتّيرك دنع ورمغي ٌُريِجَتسُملا
 ,ظفللا بذع همالك ادم ملكتملا لعجي نأ وه :ءادتبالا نسح -<

 ًابتاك وأ ناك ًارعاش

 - يمس «دوصقملا ىلإ ةفيطل ةراشإ ىلع ليبفا اذإف ,ىنعلا حيحص ,كبسلا
 ءدبملا يأ مالكلا ءدبم يأ

 بقلق اكساب د 1 رق ا امإ هلك أو فب ماك مح :ضرم لاوزب ةئنق يف هلوقك «لالهتسالا

 ةاننعلا يرادكو فيفي رئاحب ندكب ناك ,نإو زيغتلا .نإف هيف ليصل عتق قراقئاضم الو :مكانيتأ انضرم اذإ

 هيف ماللا "ورمعل" :خلإ ءاضمرلا عم ورمعل .هئاصقتسا ريغ نمو هسفنب هيلإ راشملا ركذي نأ ريغ نم :ةصق وأ

 مدقلا اهيف ضمرت يلا ةّراحلا ضرألا عم يأ "ءاضمرلا عم" :هلوقو ."قرأ" هربخ «ءأدتبم وهو ءادتبالا مال

 ورمعل ىأ ورمعل ةفص وهف الإو هيلع ليضفتلا مسا لومعم عدقت زوج اذإ قرأ يف ريمضلا نم لاَ «قرحتو
 ىفحأو" .ةمحرلا يه يلا ةقرلا نم "قرأ" .دقوتتو يظتلت اهنوك لاح "رانلاو" .ءاضمرلا ركذل ؛بحاصملا

 ورمعل عملا لصاحو «سفنلا ذخأي يذلا مغلاو "بركلا ةعاس يف" .هيلع قفشتو فطلت هيلع ىفح نم "كنم
 بطاخم اي كنم ىفحأو .قرأ بيلكل .لتاقلا ورمع وهو قآلا روهشملا تيبلا يف رانلاو ءاضمرلا هعم ركذ يذلا

 .هتنرك دنع وزرمعب. ريجتسملا وهو .روهشملا تيبلا ىلإ هيف راشأ تيب اذهف «بركلا ةعاس يف

 يف نوكت ةغايص غاصي نأب :كبسلا نسح .عبطلا لاقثتساو رفانتلا نع دعبلا ةياغ يف نوكي نأب :ظفللا بذع

 ةفلاخمو عانتمالاو ضقانتلا نم ملسي نأب :ىنعملا حيحص .ةحاصفلاب لخي ام لك نعو «ديقعتلا نع دعبلا ةياغ

 عيش لك لّوأل لمعتسا مث «لالحلا روهظ لوأ لصألا .يف لالهتسالا :لالهتسالا ةعارب .كلذ وحنو فرعلا

 ىلإ ةفيطللا ةراشإلا ىلع لمتشملا أدبملا ةيمستف «هريغ وأ ملعلا يف هنارقأ قاف اذإ لحرلا عرب ردصم ةعاربلاو

 .كلذك تسيل يلا تاءادتبالا نم هريغ ًاقئاف ءادتبا هنوكل ؛لالهتسالا ةعاربب دوصقملا



 صلختلا نسح | 3 ةهتاخ

 ٌمقَّسلا َكئادعأ ىلإ َكنَع َلاَزَو 0 ُمَرَكلاَو تيِفوُع ذإ َيِفوُع دحَملا

 ُماَّيألا اََّلاَمَج هيلع تَعلَح ٌُمَآلَسَو َةَّيِحَت ِهِيَلَع ٌرصق

 ةياعر عم دوصقملا ىلإ مالكلا هب حتتفا .امث لاقتنالا وه :صلخُتلا نسُح -

 ْ :هلوقك ءامهنيب ةبسانملا

 اوُدَدَبَف ءمهتيب ناَمزلا ىضقو اوُتَتْسَتَف ,مهقاَرِفب ىونلا ِتَعَد

 دعت ىقزأ ناجع اعولم# عوقلدم» تلا اداكلح -(يتلاكجلا يهد هد
 يف حرصي نأ نود هسفن يف ام ىلإ بلاطلا ريشي نأ وه :بلطلا ةعارب -4

 :هلوق ف امك بلطلا

 ُباطخَو ءاهَدنِع مالك يتوكُس  ةئاطف َكيِفَو ٌتاَجاَح سفنلا يِفَو

 كَبَّسلا ّنسُح ءظفللا بذع مالكلا رخآ لعجي نأ وه :ءاهتنالا نسح -8

 ئّنهي بيطلا يبأل ةديصق علطم وهو «ضرملا يأ :مقسلا .هضرم لاوز دعب هبطاخ هنأل ؛ءاعدب سيل ربخ :لازو

 ةدوصقملا يه لا ةيفاعلاب ةراشبلاو «ةئنهتلاب ةراشإلا ىلع لمتشم وهو «ضرملا نع ةيفاعلا لوصحب.:ةلودلا فيسلا

 ىلع هتحرطو ءاهلامح مايألا تعزن يأ :مايألا اهلامج هيلع تعلخ .لالهتسالا ةعارب نم ناكف «ةديصقلا نم

 . يفح ريغ ءانبلاب ةئنهتلاب هراعشإو «ةعاربلا نم هنوكو ”ىلع'ب ةادع اذلو ؛حرط نعم علخ نمضف ءرصقلا كلذ

 هب حتتفا امم دوصقملا ىلإ كلذ وحن وأ حدملا وأ ءوجحلا وأ «ةياكشلا وأ «راختفالا نم :مالكلا هب حتفا امث

 .دوصقملا وهو هيلإ لقتنملاو «مالكلا هب حتتفا ام وهو «هنم لقتنملا نيب يأ امهنيب ةبسانملا ةياعر عم «مالكلا

 عم ادومحم هدوح نوكو «حودمملا ىلإ دومحم ريغ هيف ءيش لك نوكو رهدلا مد نم لقتنا دقف :ىونلا تعد

 نم هسفن ف ام ىلإ ةراشإلا نم هيفف :سفنلا يفو .صلختلا نسح هيف ناكف ءامهنيب ةرهاظلا ةبسانملا دوحو

 .ةبطخلا وأ ةلاسرلا وأ ةديصقلا نم :مالكلا رخآ .ىفخي ال ام بلاطملا

 رعشي ام ىلع مالكلا هرخآ لمتشا نإف ءكلذك مالكلا ءدبم لعجي نأ وه ءادتبالا نسح نأ امك :ظفللا بذع

 .هءارو ام ىلإ راظتناو فوشت سفنلل ىقبي ال ثيحب هرخآ رخآلا كلذ لعج يذلا مالكلا ءاهتناب يأ ءاهتنالاب

 - امو لامكلا ظفلو ءاهتنالا ظفلو متخلا ظفلك ءاهتنالاو متخلا ىلع عضولاب لدي ظفل ىلع لمتشي نأب امإ كلذو



 ءاهتنالا نسح ١1ةث٠ ةماخ

 :هلوقك « ينل ةعاوب رج هنالاب رعفرلا دب ةولع ل مششا انا «ىنعملا حيحص

 لاش ةّيرْبلِلٌءاَعُد اَذَهَو لكل يك اه رعذلا ءاقَب تبق

 بتاكملاو لئاسرلا رخخآ يف موق لثم هدعب ءيشب ىتؤي ال هنأ ءافرع ديفي هلولدم نوكي نأب امإو «كلذ هبشي -
 .ءاعدلاب متخلاب ةيراج ةداعلا نإف «يتآلا تيبلا يف امك ءاعدلا لثمو مالسلاو

 راغلا :لصألا ف فهكلا :فهك اي .كلذك تسيل يلا تاعطقملا نم اقئاف ىهتنملاو عطقملا نوكل :عطقملا ةعارب

 .انهه امك ًاقلطم أجلملا يف لمعتسا مث ءهيلإ أجليو ىوؤي لبح يف

 عفدو مهنيب اَميِف'فالخلا عقرب ملاح حالصو ةيربلا ماظنل ًاببس ةءاقب لعج هن أ لومشلا كلذ هجو :لماش ةيربلل

 الماش ناكف «ةيربلا لك عفنب ءاعد هئاقبب ءاعدلا ناكف .هحلاصم غولبب دحاو لك نكمتو ءاضعب مهضعب ملظ

 يف ءاعدلاب نايتإلا فروعت امل ؛مالكلا ءاهتناب رعشي ءاعدلا ىلع المتشم هنوكل تيبلا اذه رحخآف .مهعيمجل

 رحخآب تيبلا اذه نايتإ يف نوكي نأ نكميف اذه ىلعو .هءارو ءيشب رظتني مل كلذ عماس عمس اذإف «ءاهتنالا

 هنأب هل وعدي ناك فلؤم نأ ىلإو «هءارو ءيشب بلاطلا فوشتي الف متخ دق باتكلا اذه نأ ىلإ ةراشإ باتكلا

 عيمجلل عفن نفلا اذه يف فنص ام عيمج دبزل ًاتمضتم هنوكل هءاقي نأل ؛رهدلا ءاقب ملعلا لهأ وهو هلهأ نيب ىقي

 .ئيسحلاب نينمؤملا عيمدلو انل متحو انملع ام رئاسبو هب هللا انعفن .اياربلا

 نيملاعلا بر «ضرألا برو «تةاوامسلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رحآو

 نيلسرملا مامإو «نييبنلا متاخ انديس ىلع مالّسلاو ةالصلاو

 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو
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 ةحفصلا عوضوملا ةحفصلا عوضولملا

 سا د ماهفتسالا 1000 ا ا املا ع ةمدقم

 م ا ماهفتسالا تاودأ 5 ا ا وعما حراشلا ةمدقم

 م بوب ماهفتسالل رحألا يناعملا ك0 ا ل نيملغملل هيبنت

 001 يمندتلا 0 م ل ا باتكلا ةبطخ

 11 ىدنلا 0 ةغالبلاو ةحاصفلا يف ةمدقم

 225001100105 ئدنلل رخغألا ينباعملا 0 ا ةحاصفلا

 ل فاذحلاو ركذلا يف يناثلا بابلا ا ةملكلا ةحاصف

 0-1100 ركذلا يعاود 00 مالكلا ةحاصف

 ا فذحلا يعاود ا ع ملكتملا ةحاصف

 د17 ريخأتلاو ميدقتلا يف ثلاثلا بابلا 00000 ا اسلي ةغالبلا

 تل مدقتلا يعاود ل1 د مام مالكلا ةغالب

 ه1... ريكسلاو فيرعتلا يف عبارلا بابلا ها ل ا ملكتملا ةغالب

 2طصشهش 95 ةفرعملا 100 ما صمم ناعملا ملع

 هنو... ياس ا هلا مك زيمتلا 11 يس ءاشنإلاو ربخلا يف لوألا بابلا

 د ملعلا 10 م ربخلا ىلع مالكلا

 هم لا الا ةراشإلا مس اد و ربخلا ضارغأ

 50 لوصوملا مسا 0000 ربخلا برضأ

 5900 لأب ىلحن م ءاشنإلا ىلع مالكلا

 هر ةفرعملل فاضملا 10 رمأآلا

 500 ىدانل 0 رمألل رخألا يناعملا

 نك ةركتل ل ىهنلا



 ةحفصلا عوضوملا

 كارل 4155 316 هم عع وس ودرع م م ةعدقم خساونلا

 لاه قع معمم تاموع ا طرشلا

 1 يفنلا

 0 عباوتلا

 د0 رصقلا يف سداسلا بابلا

 51 يقاضإلاو يقيقحلا رصقلا

 0 ا با رصقلا قرط

 ا لصفلاو لصولا يف عباسلا بابلا

 اراب ولون واج ع لصولا عضاوم

 ال او اخ لصفلا عضاوم

 7ةاواسملاو بانطإلاو زاجيإلا يف نماثلا بابلا

 ان هايف اقع دارمسم ةاواسملا

 »2ص 88 زاجيإلا

 0010 11 1 اع ف حاط بانطإلا

 ال 6 زاجيإلا يعاود

 ل م زاجيإلا ماسقأ

 نا زاجيإلا ماسقأ

 2 و ع وم بانطإلا ماسقأ

 ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جارخإ يف ةمتاخلا

 00000 0 ة ة ة ةزة رهاظلا

 457 و ل لودعلا عاونأ

 رو نايبلا ملع

 ا 1 د 1 1 هيبشتلا

 الا عوضوملا
 85... ةيشلا ناكرأ يف لوألا تحمل

 0 ا هيبشتلا ةادأ

 يعل هيبشتلا ماسقأ يف يناثلا كح

 ا ا قورفملاو فوفلملا

 ١ انيييس لينمتلا ريغو ليثمتلا

 000 لمحمباو لصفملا

 ١٠١ هيبشتلا ضارغأ ف .ثلاثلا ثحبملا

 اسطر زاجما

 ا ةراعتسالا

 0010 ةحرصملا

 ةينكملا 51-١

 ١ ل ةيعبطلاو ةيلصألا

 ا ةدرحجباو ةحشرملا

 ا و م لسرملا زاخما

 ١ كك لا راخا

 نايك ب1. راك يلقعلا زاحبا

 0 ا ل يل ةيانكلا

 1 ةيانكلا ماسقأ

 اة ل عيدبلا ملع

 راد مو نو ةيروتلا )١(

 0 را ماهيإلا (5)

 لرد 0 هيجوتلا )1٠(

 00 ةيونعم تانسحم
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 ةحفصلا عوضوملا ةحفضلا عوضوملا
 0-0 ةيظفل تانسحم 0 ع مس كح قايظلا 649

 00ا فارطألا هباشت )١( 1111 اعدم بسم مم ةلياقلا )

 50770 سانجلا (؟) 111... .... جييدتلا (ب)

 0 ريدصتلا -(79) 1 ل جامدإلا (6)

 00 عجسلا (؟) 171 اس م عابتتسالا

 0 بلقلا 5 101010 عع عا ع ريظنلا ةاعارم (5)

 ١210 ل سكعلا (7) 101 م ع نعمت مادختسالا 2(

 كما ل ايل عيرشتلا 017) ١ ا دارطتسالا (8)

 0 ةبراوملا (8) ١ ب توسع سمسم هادتفألا 03 ١

 0 ظفللا عم ظفللا فالتثا (9) 1١ه د وسد همس خمللا ١١

 0 ةقاخ 1 80 ممم د مسمع قيرتشلا 11

 2000000 مالكلا ةقرس )١( ا كك ويقف 0

 0 سابتقالا (؟) ١111 حم سمس «يشنلاو يطلا 055

 0 نيمضتلا (59) 1 اس سس لكما لامزإ 612

 اج جم يمص عجم هاو دقعلا--(4) 1 ع ل هعلابلا -ممو

 0 حيملتلا (5) ا 2 يدع مم ىدم ةيباغلا مك

 0 ءاذقبالا نسح (5) ١؟95....مذلا هبشي اهب حدملا ديكأت 0110

 7 صلختلا نسح (0) ...١٠١ حدملا هبشي اهب مذلا ديكأت )١14(

 70179 بلطلا ةعارب .(8) 11 عساس سمع كيرحجتلا - )5:١(:

 1 ءاهتنالا نسح (9) 101 ا توك ليلععلا قسح 9

 ) )5١ىيعملا عم ظفللا فالتئا 0


